
ZÁKLADY KLINICKEJ ENZYMOLÓGIE

Rozdelenie:

✓ Enzýmy secernované do krvnej plazmy

- (hemokoagulačné faktory, cholínesteráza, LCAT)

✓ Primárne intracelulárne enzýmy (indikátorové enzýmy)

✓ Enzýmy exokrinných žliaz

Faktory ovplyvňujúce interpretáciu nálezu

Enzýmový profil orgánu



Pôvod enzýmov v plazme

Vznik Zmeny v plazme pri poškodení buniek

Sekrečné enzýmy:

a) funkčné enzýmy plazmy

- enzýmy zrážania krvi

- pseudocholínesteráza

Pečeň pokles

b) funkčné enzýmy GIT

- amyláza, lipáza Pankreas vzostup

Bunkové enzýmy:

- transaminázy, kreatínkináza,

- aldoláza, LDH,

- glutamátdehydrogenáza,

- -glutamyltranspeptidáza

Rôzne

tkanivá
vzostup



Rozhodujúce enzýmy vyšetrované pri poškodení jednotlivých orgánov:

Pečeň ALT, AST, GMT, ALP, GLDH,CHE

Myokard CK, CK-MB, LD, LD-1

Kostrové svalstvo CK, CK-MM, AST, aldoláza

Skelet ALP, ACP

Pankreas Amyláza, lipáza

Prostata ACP



Polčasy eliminácie enzýmov v sére

CK (CPK) 15 hodín HBD (HBDH) 113 hodín

AST (GOT) 17 hodín ALP (AF) 3-7 dní

ALT (GPT) 47 hodín GMT (-GT) 3-4 dni

GMD (GLDH) 18 hodín CHS (CHE) 10 dní

LD1 (LDH1) 113 hodín Amyláza 3-6 hodín

LD5 (LDH5) 10 hodín Lipáza 3-6 hodín

Množstvo enzýmov v orgánoch

Enzým Pečeň Srdce Kostrový sval Erytrocyty 

AST 980 870 600 13,3

ALT 580 48 57 1,7

GMD 630 18 8 pod 0,2

LD 2 420 2 068 2 450 600

CK 12 5 830 330 840 pod 0,1

aldoláza 95 82 800 16

aktivita enzýmov v nkat/g čerstvého tkaniva pri 25°C



Príčiny vedúce k zmenám hladín enzýmov v sére

A.Špecifické príčiny:

1. rozdielna lokalizácia jednotlivých enzýmov v bunkách,

2. rozdielna rýchlosť difúzie enzýmov z buniek do séra,

3. zmeny v aktivite enzýmov po ich výstupe z buniek,

4. rozličná rýchlosť inaktivácie a eliminácie enzýmov zo séra.  

B. Nešpecifické príčiny:

1. zmeny obsahu enzýmov v orgáne následkom zániku

funkčných buniek – hlavne pri chronickom poškodení,

2. zmeny v spektre bunkových enzýmov pri poškodení orgánov,

3. vzájomná interferencia aktivity enzýmov uvoľňovaných do séra,

ktoré pochádzajú z rôznych orgánov.





Najdôležitejšie enzýmy využívané v laboratórnej diagnostike

Alanínaminotransferáza (ALT)

Najvyššia aktivita – cytosol pečene

Najvýraznejší vzostup – akútna vírusová hepatitída a toxická hepatitída

Aspartátaminotransferáza (AST)

Najvyššie aktivity – myokard, kostrový sval, pečeň (cytosol aj mitochondria)

Interferencie –hemolýza

Najvýraznejší vzostup – akútny infarkt myokardu, ochorenia pečene a kostrového svalstva

Laktátdehydrogenáza (LD)

Cytosolový ubikvitárny enzým

Najvyššie aktivity – kostrové svalstvo, myokard, pečeň, erytrocyty

Interferencie – hemolýza

Nešpecifický – izoenzýmy (4 podjednotky z 2 typov)

Hodnotenie:

1.Normálny typ – najvyššia aktivita LD2 pri nezmenenej celkovej aktivite

2.Kardiálny typ – najvyššia aktivita LD1 pri IM 24-48 hodín po začiatku, podobne pri   

hemolytickej a pernicióznej anémii

3.Hepatálny typ - najvyššia aktivita LD5 pri akútnych a chronických ochoreniach pečene a 

poškodení kostrového svalstva



Alkalická fosfatáza  (ALP)

Nízka substrátová špecifita

Najvyššie aktivity – kosti, pečeň, črevo, placenta

Najvýraznejší vzostup – ochorenie skeletu (osteomalácia, nádory kostí), 

ochorenia pečene (cholestáza), nádorové ochorenia

Znížená aktivita – poruchy rastu kostí

Kyslá fosfatáza (ACP)

Najvyššie aktivity – prostata, pečeň, kosti, erytrocyty, trombocyty

Najvýraznejší vzostup – karcinóm prostaty, kostné ochorenia, hemolytické stavy, 

trombocytémia

Kreatínkináza (CK)

Dimér z dvoch podjednotiek M a B – 3 izoenzýmy

Špecifický pre svalové poškodenie, pre IM - CK-MB

Zvýšená CK pri zvýšenej svalovej námahe, traume kostrového svalu, injekci, myopatie



Cholínesteráza (CHE)

Sekrečný enzým pečene

-posúdenie proteosyntetickej schopnosti pečene

-monitorovanie chronických ochorení pečene

Zníženie aktivity – chronické ochorenia pečene, dlhšie hladovanie, malígne nádory, ťažké 

anémie, otrava organofosfátmi

Zvýšenie aktivity – obezita, hyperlipoproteinémia, steatóza pečene, nefrotický syndróm

γ-glutamyltransferáza (GMT)

Najvyššie aktivity – obličky, pankreas, pečeň

Praktický význam pre ochorenia hepatobiliárneho systému – poškodenie hepatocytov pri 

cholestáze a alkoholových hepatopatiách

Amyláza (AMS)

Sekrečný enzým - Slinná (hlavne v sére) a pankreatická (hlavne v moči)

Sérová AMS – hlavne akútna pankreatitída, menej náhle brušné príhody, parotída, obličková 

insuficiencia, niektoré druhy nádorov

Lipáza (LPS)

Sekrečný enzým pankreasu

Citlivejší a špecifickejší parameter ako AMS pri pankreatitíde

Prechodný vzostup pri náhlych brušných príhodách



Laktátdehydrogenáza (LDH)
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Kreatínkináza (CK)
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Laboratórna diagnostika infarktu myokardu – po klinickom náleze

1) nešpecifické reakcie: zvýšené leukocyty, sedimentácia, glykémia

2)   myoglobín – stúpa už po 2 hodinách od príhody – ! interferencie z kostrového svalu

3)   troponín I a T – 3-10 hodín od príhody

Norma Zvýšenie Návrat

Myoglobín
do 30 g/l

 70 g/l IM
4,4-14-krát 14-16 hod.

Troponín T

do 0,05 g/l

0,05 – 0,1 g/l: opakovať vyšetrenie o 1hod.

0,1-0,3 g/l: poškodenie myokardu

 0,3 g/l: masívne poškodenie myokardu

až do 300 krát 14 dní

Troponín I
 0,1 g/l

0,6 – 1,5 g/l podľa WHO dôkaz pre IM
6 dní



Norma Zvýšenie Návrat

CK-MBmass  5,0 μg/l 2-3 dni

CK

(max. po 16-36 hod.)

M: 0,2–3,6 μkat/l

Ž: 0,2–3,1 μkat/l 
25-krát 3-5 dní

AST

(max. po 16-48 hod.)
0,05–0,72 μkat/l 25-krát 3-6 dní

LDH

(max. po 24-60 hod.)
3,5–7,7 μkat/l 8-krát 7-15 dní

4.) vyšetrenie enzýmov – kreatínkináza – CK-MB, CK-MBmass (g/l)

- AST (CK/AST po infarkte menej ako 10)

- LDH – neskorá diagnostika





ALKALICKÁ FOSFATÁZA (ALP) - SÉRUM 

Aktivita alkalickej fosfatázy v krvnej plazme je sumou aktivity viacerých izoenzýmov s

fosfomonoesterázovou aktivitou, ktoré majú nízku substrátovú špecificitu a ich jednotlivé typy sa nachádzajú

vo všetkých tkanivách. Katalyzuje hydrolýzu fosfátových esterov pri alkalickom pH 9 - 10, v prítomnosti

iónov horčíka a zinku. Je lokalizovaná v cytoplazme aj viazaná na membrány. Enzým je kódovaný štyrmi

génmi nachádzajúcimi sa na chromozómoch 1 a 2. Podmieňujú vznik tzv. tkanivovo-nešpecifického

izoenzýmu nachádzajúceho sa vo viacerých orgánoch, hlavne v pečeni, kostiach, obličke, čreve (tenké

črevo) a placentového enzýmu a izoenzýmu zo zárodočných buniek. Okrem toho poznáme niekoľko

izoenzýmov vytváraných v tkanive niektorých nádorov. Klinicky najvýznamnejšia je pečeňová a kostná

forma ALP. Nachádzajú sa hlavne v tkanive pečene, v epiteli žlčových ciest a v kostiach. Aktivita ALP v

plazme závisí aj od jej vylučovania do žlče. Fyziologický význam a úloha ALP nie je presne známa, ale z jej

vlastností, bunkovej a orgánovej lokalizácie sa usudzuje na jej význam v transportných procesoch.

V plazme zdravých ľudí asi polovicu aktivity ALP predstavuje kostná izoforma a polovicu

hepatálna izoforma. U tehotných žien sa zvyšuje od 16 týždňa placentárny izoenzým. K vzostupu aktivity

ALP dochádza u pacientov s ochoreniami postihujúcich pečeň a žlčové cesty, hlavne s cholestatickou

zložkou, ďalej nádormi pečene. ALP stúpa v plazme pri ochoreniach kostry spojených s aktiváciou

osteoblastov, hyperparatyreoidizme, nádoroch kostí, metastázach do kostí, rachitíde.

Stanovenie ALP sa môže ďalej využiť pri monitorovaní liečby vitamínom D u pacientov s rachitídou a

monitorovaní funkcie placenty pri ohrozenej gravidity v treťom trimestri.

Referenčné hodnoty μkat/l 

deti do 1 roku do 7,69 μkat/l

deti 7-12 rokov do 5 μkat/l 

dospelí 0,67 – 2,15 μkat/l (muži), 0,58 – 1,74 μkat/l (ženy)



ALKALICKÁ A KYSLÁ FOSFATÁZA

Kostný izoenzým alkalickej fosfatázy (bALP)

Izoenzým bALP je membránová izoforma alkalickej fosfatázy, ktorá je typická pre

membránu osteoblastov. Je to spoľahlivý marker osteoblastovej kostnej tvorby, 

ktorá tvorí približne 50 % z celkovej alkalickej fosfatázy. Koncentrácia bALP

v ľudskom sére je v priamom vzťahu s rýchlosťou skeletovej osteoblastovej

kostnej formácie.

Alkalická fosfatáza (ALP) je prítomná vo viacerých tkanivách vrátane pečene, kosti, čreva

a placenty. Aktivita ALP v sére je sumou aktivít viacerých izoenzýmov s fosfomono-

esterázovou aktivitou, ktoré majú nízku substrátovú špecifitu a ich jednotlivé typy sa

nachádzajú vo všetkých tkanivách. Fyziologický význam a úloha ALP nie je presne známa,

ale z jej vlastností, bunkovej a orgánovej lokalizácie sa usudzuje na jej význam v

transportných procesoch. V sére zdravých ľudí asi polovicu aktivity ALP predstavuje kostná

izoforma a polovicu hepatálna izoforma. ALP sa vo zvýšenej miere uvoľňuje z tkaniva do

plazmy hlavne pri poškodení tkaniva, v ktorom sa nachádza. Aktivita ALP v sére nás zaujíma

v diagnostickom procese pri dvoch skupinách ochorení – pri hepatobiliárnych chorobách a pri

chorobách kostí, pri ktorých dochádza k zvýšenej aktivite osteoblastov. Aktivita ALP stúpa pri

chorobách spojených s cholestázou (zástava odtoku žlče do tenkého čreva), predovšetkým

pri obštrukčnej žltačke. Aktivita ALP taktiež stúpa pri ochoreniach kostí, ktoré sú spojené s

aktiváciou osteoblastov a so zvýšenou prestavbou kostí, napríklad pri Pagetovej chorobe,

zvýšenej aktivite prištítnych teliesok, krivici, osteomalácii, pri zlomeninách a malígnych

nádoroch kostí. Zvýšená aktivita ALP v sére je fyziologicky u detí a mladistvých v období

rastu.



Kyslá fosfatáza je lyzozómový enzým nachádzajúci sa v kostiach, prostate, 

krvných doštičkách, erytrocytoch a slezine. Kostný izoenzým rezistentný proti 

L(+)tartarátu – tzv. kyslá fosfatáza rezistentná proti tartarátu – sa do cirkulácie

uvoľňuje len z osteoklastov a zodpovedá izoenzýmu 5.

Vyjadruje sa v nkat/l, je vyššia u mužov ako u žien. Štiepi kyselinu fosforečnú z jej zlúčenín 
v kyslom prostredí. Je obsiahnutá v tkanive prostaty, bunkách kostného tkaniva = 
osteoklasty, tkanive obličiek, v erytrocytoch a trombocytoch.
Jej aktivita stúpa pri karcinóme prostaty, pri odbúravaní kostného tkaniva, ochorení 
obličiek (je zadržiavaná v krvi), u hemolytických anémií a trombóz.

Má:
– Tartarátlabilný izoenzým (prostatický)
– Tartarátstabilný izoenzým
Prostatický izoenzým je pri laboratórnom stanovení inaktivovaný vínanom sodným. V 
praxi zvyčajne stanovujeme celkovú aktivitu ACP a aktivitu tartarátstabilného izoenzýmu. 
Zo získaných hodnôt vypočítame aktivitu prostatického izoenzýmu.

Prostatická ACP = celková ACP – neprostatická ACP



Remodelácia kosti je kontinuálny proces odbúravania a novotvorby. Predstavuje základný 

mechanizmus zodpovedný za prírastok alebo úbytok kosti v dospelosti. Remodelácia kosti 

je dynamická rovnováha medzi osteoklastickou resorpciou a osteoblastovou novotvorbou 

kosti. Nerovnováha kostnej remodelácie má za následok pokles kostného minerálu 

a narušenie organickej kostnej matrix. Úbytok kostných trámcov vedie k strate mechanickej

pevnosti kosti, a tým k zvýšenému riziku zlomenín.



Praktická časť: 

Názov úlohy: Stanovenie aktivity alkalickej fosfatázy (ALP) a kyslej fosfatázy (ACP) 

Roztoky:    Alkalická fosfatáza (ALP): 

• substrát: 90 mg paranitrofenylfosfátu (pNPP) v 37 ml 0,2 M tlmivého roztoku (pH 10) 

• roztok 0,05 M NaOH 

• fyziologický roztok 

Princíp: Alkalická fosfatáza katalyzuje hydrolýzu fosfoesterovej väzby, ktorá je súčasťou 

molekuly paranitrofenylfosfátu. Pri reakcii vzniká voľný fosfát a paranitrofenol. Pridaním 

NaOH zastavíme prebiehajúci reakciu, pričom v alkalickom prostredí sa prejaví žlté 

zafarbenie paranitrofenolu, ktorého množstvo stanovíme spektrofotometricky pri 440 nm. 

Postup stanovenia: 

 

 S - ALP slepá vzorka 

Substrát (pH 10) 0,2 ml 0,2 ml 

sérum 1 (1:10) 0,2 ml --- 

fyziologický roztok --- 0,2 ml 

Necháme postáť 15 minút. 

0,05 mol/l NaOH 1 ml 1 ml 

Zamiešame a meriame absorbanciu oproti slepej vzorke pri 440 nm. 

 

Referenčné hodnoty:             muži: 0,67 – 2,15 μkat/l 

                                              ženy: 0,58 – 1,74 μkat/l 
 

Vyhodnotenie: 

Aktivita sa zvyšuje v sére pri poškodení pečene a žlčových ciest, vírusovej hepatitíde, 

obštrukčnej hyperbilirubinémii, ale aj kostných nádoroch, metastázach do kostí, rachitíde, 

osteomalácii, nekrózach kostného tkaniva. Zníženie aktivity je pozorované pri 

hypotyreoidizme, pernicióznej anémii. 



Roztoky:     Kyslá fosfatáza (ACP) 

• substrát: 90 mg paranitrofenylfosfátu (pNPP) v 37 ml 0,2 M tlmivého roztoku (pH 

5,5) 

• roztok 0,05 M NaOH 

• fyziologický roztok 

 

 

 

Postup stanovenia: 

 

 S - ACP  slepá vzorka 

substrát (pH 5,5) 0,2 ml 0,2 ml 

sérum  (1:2) 0,2 ml --- 

fyziologický roztok --- 0,2 ml 

Necháme postáť 15 minút. 

0,05 mol/l NaOH 1 ml 1 ml 

Zamiešame a meriame absorbanciu oproti slepej vzorke pri 440 nm. 

 

Referenčné hodnoty:                celková ACP:  do 110 nkat/l 

                                                 prostatická ACP: do 58 nkat/l 

Vyhodnotenie: 

Zvýšené aktivity v sére sú pri ochoreniach prostaty: karcinóm prostaty a jeho metastázy, 

hypertofia prostaty, zápaly prostaty, pri ochoreniach kostí: nádory, metastázy, 

hyperparatyreoidizmus, pri trombocytopénii a rozpade trombocytov 


