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STANOVENIE CELKOVÉHO A PRIAMEHO BILIRUBÍNU V SÉRE 

 

CELKOVÝ BILIRUBÍN 

Princíp  

Bilirubín vytvára kopuláciou s diazotovanou kyselinou sulfanilovou v silne kyslom prostredí 

azofarbivo, vhodné na spektrofotometrické stanovenie. Podľa rýchlosti reakcie s diazotačným 

činidlom delíme bilirubín na priamo reagujúci (konjugovaný) a nepriamo reagujúci (voľný, 

nekonjugovaný). Nekonjugovaný bilirubín (t.j. bilirubín, ktorý je v krvi naviazaný na albumín) 

reaguje s diazotovanou kyselinou sulfanilovou pomaly a až po pridaní vhodného akcelerátora 

(napr. kofeínu), ktorý uvoľní bilirubín z albumínu. Konjugovaný bilirubín reaguje 

s diazóniovou soľou veľmi rýchlo bez prítomnosti akcelerátora. Stanovenie celkového 

bilirubínu v sére (priamy + nepriamy) sa uskutočňuje za prítomnosti akcelerátora, a stanovenie 

priameho bilirubínu bez akcelerátora.   

 

Chemikálie a roztoky 

 S1 skúmadlo (akcelerátor): benzoan sodný, chelatón 3, kofeín, octan sodný. 

 S2 skúmadlo: kyselina chlorovodíková, kyselina sulfanilová. 

 S3 skúmadlo: dusitan sodný. 

 Pracovný roztok: vzniká zmiešaním S2+S3 v pomere 31:1. 

 Štandardný roztok bilirubínu: 45 mol/l 

 

Postup 

V sklenených skúmavkách sa pripraví vzorka, blank pre vzorku, štandardný roztok a blank pre 

štandardný roztok podľa tabuľky:  

 Vzorka (ml) Blank pre vzorku 

(ml) 

Štandardný 

roztok (ml) 

Blank pre 

štandardný roztok 

(ml) 

S1 1,4 1,4 1,4 1,4 

sérum 0,1 0,1 – – 

štandardný roztok – – 0,1 0,1 

Premiešať a inkubovať 5 minút pri laboratórnej teplote v tme 

pracovný roztok 0,4 – 0,4 – 

S2 – 0,4 – 0,4 

Všetky skúmavky sa premiešajú a inkubujú 5 minút pri laboratórnej teplote v tme. Po inkubácii 

sa zmerajú absorbancie pri vlnovej dĺžke 546 nm oproti destilovanej vode.  
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Výpočet 

 

 
 

 

Referenčné hodnoty 

 

Celkový bilirubín: 5 - 21 μmol/l                                

Priamy (konjugovaný)  bilirubín: 0,1 - 3,4 μmol/l 
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STANOVENIE CELKOVÉHO A PRIAMEHO BILIRUBÍNU V SÉRE 

 

PRIAMY BILIRUBÍN 

Princíp 

Bilirubín vytvára kopuláciou s diazotovanou kyselinou sulfanilovou v silne kyslom prostredí 

azofarbivo, vhodné na spektrofotometrické stanovenie. Podľa rýchlosti reakcie s diazotačným 

činidlom delíme bilirubín na priamo reagujúci (konjugovaný) a nepriamo reagujúci (voľný, 

nekonjugovaný). Nekonjugovaný bilirubín (t.j. bilirubín, ktorý je v krvi naviazaný na albumín) 

reaguje s diazotovanou kyselinou sulfanilovou pomaly a až po pridaní vhodného akcelerátora 

(napr. kofeínu), ktorý uvoľní bilirubín z albumínu. Konjugovaný bilirubín reaguje 

s diazóniovou soľou veľmi rýchlo bez prítomnosti akcelerátora. Stanovenie celkového 

bilirubínu v sére (priamy+nepriamy) sa uskutočňuje za prítomnosti akcelerátora, a stanovenie 

priameho bilirubínu bez akcelerátora.   

 

Chemikálie a roztoky 

 R1 skúmadlo: kyselina chlorovodíková. 

 S2 skúmadlo: kyselina chlorovodíková, kyselina sulfanilová. 

 S3 skúmadlo: dusitan sodný. 

 P1 pracovný roztok: vzniká zmiešaním S2+S3 v pomere 26:1. 

 Štandardný roztok bilirubínu: 45 mol/l 

 

Postup 

V sklenených skúmavkách sa pripraví vzorka, blank pre vzorku, štandardný roztok a blank pre 

štandardný roztok podľa tabuľky:  

 Vzorka (ml) Blank pre vzorku 

(ml) 

Štandardný 

roztok (ml) 

Blank pre 

štandardný roztok 

(ml) 

R1 1,2 1,2 1,2 1,2 

sérum 0,1 0,1 – – 

štandardný roztok – – 0,1 0,1 

Premiešať a inkubovať 5 minút pri laboratórnej teplote v tme 

P1 0,2 – 0,2 – 

S2 – 0,2 – 0,2 

Všetky skúmavky sa premiešajú a inkubujú 5 minút pri laboratórnej teplote v tme. Po inkubácii 

sa zmerajú absorbancie pri vlnovej dĺžke 546 nm oproti destilovanej vode.  
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Výpočet 

 

 
 

 

Referenčné hodnoty 

 

Celkový bilirubín: 5 - 21 μmol/l                                

Priamy (konjugovaný)  bilirubín: 0,1 - 3,4 μmol/l 

 

 

 


