Oznaczanie cholesterolu ca kowitego w surowicy krwi
Wprowadzenie
Cholesterol obecny w membranach komórkowych jest transportowany przez
krew. Cz

cholesterolu jest syntezowana w organizmie cz owieka (cholesterol

endogenny), g ównie w w#trobie. Cholesterol jest dostarczany tak$e bezpo rednio z
po$ywienia (egzogenny). Organizmy zu$ywaj# cholesterol do budowy membran
komórkowych i produkcji hormonów sterydowych. Cholesterol odgrywa te$ wa$n# rol
w komunikacji mi dzykomórkowej. Ulega on procesom metabolizmu w w#trobie i jest
wydalany z $ó ci#, po przemianie do kwasów $ó ciowych. Podwy$szony poziom
cholesterolu (hipercholesterolemia) jest zwi#zany z chorobami uk adu kr#$enia (np.
arterioskleroza), zbyt niski poziom (hipocholesteroemia) mo$e by przyczyn# depresji
lub raka.
Z uwagi na ograniczon# rozpuszczalno

w roztworach wodnych, cholesterol wi#$e si z

bia kami i kwasami t uszczowymi, tworz#c lipoproteiny i estry. Oznaczanie cholesterolu
we krwi wymaga zatem wst pnego uwolnienia cholesterolu z tych po #cze). Jest to
realizowane przy udziale esterazy cholesterolowej (CHE), która hydrolizuje estry
cholesterolu do wolnego cholesterolu. Cholesterol jest nast pnie przekszta cany
enzymatycznie do cholesten-3-onu przy udziale oksydazy cholesterolowej (CHO) z
równoczesnym wydzieleniem nadtlenku wodoru. W metodzie Trindera (peroksydaza /
fenol

/

4-aminoantypiryna)

powstaje

4-(p-benzochinonomonoimino)-fenazon

(chinonoimina) o czerwonym zabarwieniu. Intensywno

zabarwienia jest wprost

proporcjonalna do zawarto ci cholesterolu w próbce.

estry cholesterolu + H2O
cholesterol + O2
2 H2O2 + fenol + 4-aminoantypiryna

CHE
CHO
POD

cholesterol + kwasy tluszczowe
cholest-4-en-3-on + H2 O2
4-(p-benzochinonomonoimino)-fenazon + 4H2O
(czerwone zabarwienie)
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Cel wiczenia:
Celem

wiczenia

jest

wykonanie

praktycznego

oznaczenia

cholesterolu

ca kowitego metod spektrofotometryczn z udzia em enzymów oraz poznanie zagro e
wynikaj cych z zachwiania równowagi cholestrolowej w organizmie.
Sprz t i materia y:
Roztwór wzorcowy cholesterolu o st $eniu 200 mg/dl,
Surowica krwi ludzkiej,
Zestaw diagnostyczny do oznaczania st $enia cholesterolu ca kowitego
Lquick Cor-CHOL-sk ad:
•

bufor Good’a (pH 6.4)

100 mmol/l

•

fenol

5 mmol/l

•

4-aminoantypiryna

0,3 mmol/l

•

esteraza cholesterolu (CHE)

>3,2 Akat/l

•

oksydaza cholesterolu (CHO)

>1,67 Akat/l

•

peroksydaza (POD)

>50 Akat/l

6 Probówek typu eppendorf,
Pipety automatyczne, ko)cówki do pipet,
1

Kuweta

polistyrenowa

(poj.

800

µl)

do

pomiarów

spektrofotometrycznych (d = 10 mm),
Wytrz#sarka typu Vortex,
Spektrofotometr SPECORD M-40.
Wykonanie wiczenia:
1. Próba zerowa: odczynnik do oznacze) pozostawi do osi#gni cia temperatury
pokojowej. Do kuwety pobra

800 µl. Wykona

pomiary absorbancji przy

d ugo ci fali 500 nm.
2. Próba wzorcowa: do probówki typu eppendorf doda

1 ml odczynnika do

oznacze). Pozostawi do osi#gni cia temperatury pokojowej. Nast pnie doda
10Al roztworu wzorcowego. Wymiesza i pozostawi na 10 min. Przenie

800 µl

roztworu do kuwetki. Wykona pomiar absorbancji przy d ugo ci fali 500 nm
2

wzgl dem próby zerowej jako próby odniesienia. Pomiar wykona dla czterech
niezale$nych prób.
3. Próbka badana: do probówki typu eppendorf doda 1 ml odczynnika do oznacze).
Pozostawi

do osi#gni cia temperatury pokojowej. Nast pnie doda

roztworu badanego. Wymiesza

i pozostawi

10Al
800 µl

na 10 min. Przenie

roztworu do kuwetki. Wykona pomiar absorbancji przy d ugo ci fali 500 nm
wzgl dem próby zerowej jako próby odniesienia. Pomiar wykona dla czterech
niezale$nych prób.

Próba
Sk adnik
próbki
Odczynnik do
oznacze)

Zerowa

Wzorcowa

Badana

(PZ)

(PW)

(PB)

800 µl

1 ml

1 ml

Pozostawi do osi#gni cia temperatury pokojowej
Roztwór wzorcowy

---

10Al

---

Roztwór badany

---

---

10Al

Wymiesza i pozostawi na 10 min. w temperaturze pokojowej. Przenie

800 µl

roztworu do kuwetki. Czterokrotnie wykona pomiar absorbancji przy d ugo ci fali
500 nm wzgl dem próby zerowej jako próby odniesienia. Pomiar wykona dla
czterech niezale$nych prób.
Opracowanie wyników:
Obliczy st $enie cholesterolu w badanej próbie korzystaj#c ze wzoru:
St $enie cholesterolu = A(PB) / A(PW) x st $enie wzorca
WARTO"CI PRAWID&OWE (surowica/osocze)
Dzieci

Doro li

L4 tygodnie

50-170 mg/dl (1.3-4.4 mmol/l)

2-12 miesi cy

60-190 mg/dl (1.6-4.9 mmol/l)

N1 rok

110-230 mg/dl (2.8-6.0 mmol/l)
<200 mg/dl (<5.2 mmol/l)
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Zalecane jest opracowanie przez ka$de laboratorium w asnych zakresów warto ci
prawid owych charakterystycznych dla lokalnej populacji.
Przeprowadzi

analiz

statystyczn# wyników, obliczaj#c

redni# zawarto

cholesterolu w próbce, odchylenie standardowe oraz procentowy b #d oznaczenia.
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Zagadnienia:
1. Cholesterol (budowa, poznanie zagro$e) wynikaj#cych z zachwiania równowagi
cholestrolowej w organizmie, metody oznaczania cholesterolu we krwi).
2. Spektrofotometria UV-Vis (prawa absorpcji i odchylenia od tych praw,
aparatura).
3. Opracowanie wyników i ich ocena statystyczna.
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