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Stanovenie aktivity -glutamyltransferázy v sére 
 

Princíp 

Enzým -glutamyltransferáza (GMT/GGT) katalyzuje prenos -glutamylového zvyšku 

z bezfarebného substrátu L--glutamyl-3-karboxy-4-nitroanilidu na dipeptidový 

akceptor – glycylglycín, za vzniku farebného produktu 5-amino-2-nitrobenzoátu vhodného na 

spektrofotometrické stanovenie. 

 

 

Chemikálie a roztoky 

 Sérum  

 Štandardný roztok GMT 1,89 μkat/l 

 Destilovaná voda 

 Roztok 1 (tlmivý roztok: glycylglycín; N-metyl-D-glukamín; azid sodný)  

 Roztok 2 (substrát: glycylglycín; N-metyl-D-glukamín; azid sodný, L--glutamyl-3-

karboxy-4-nitroanilid)  

 Zloženie inkubačnej zmesi (glycylglycínový tlmivý roztok 150 mmol/l, pH 7,9; N-

metyl-D-glukamín 77 mmol/l; L--glutamyl-3-karboxy-4-nitroanilid 6 mmol/l; azid 

sodný 6 mmol/l) 

 

 

Postup 

Do ependorfových skúmaviek sa napipetujú jednotlivé roztoky podľa schémy v tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1  Príprava vzoriek na stanovenie GMT v sére 

 

 Vzorka (l) Štandardný roztok 

(l)  

Porovnávací roztok 

(l)  

Roztok 1 600 600 600 

Sérum 100 – – 

Štandardný roztok  – 100 – 

Destilovaná voda – – 100 

Premiešať a potom pridať 

Roztok 2 400 400 400 

 

Všetky skúmavky sa premiešajú, inkubujú sa 2 minúty pri 37°C a zmeria sa absorbancia vzorky 

a štandardného roztoku oproti porovnávaciemu roztoku  pri vlnovej dĺžke 405 nm.  

 

Výpočet 

                               Avz 

GMT (kat/l) = ------------   ×  cšt 

                               Ašt 

 
Referenčné hodnoty:             0,92 μkat/l (muži) 

                                        0,07 – 0,63 μkat/l  (ženy) 
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Hodnotenie 

Enzým GMT je citlivým, ale málo špecifickým markerom poškodenia pečene. Jej viac ako 10-

násobné zvýšenie sa obvykle vyskytuje pri cholestáze a pri primárnych a metastázujúcich 

nádoroch pečene. Pri ostatných ochoreniach pečene bez cholestázy býva GMT zvýšená v nižšej 

miere. Izolované zvýšenie GMT možno pozorovať u alkoholikov bez známok poškodenia 

pečene, čo sa vysvetľuje enzýmovou indukciou mikrozomálnej GMT. V takomto prípade sa po 

niekoľkotýždňovej abstinencii hodnota GMT normalizuje podobne ako pri podávaní niektorých 

liekov (fenobarbital, paracetamol a i.). Akútna pankreatitída môže byť tiež doprevádzaná 

zvýšením GMT. Vo vysokom množstve sa tiež nachádza v bunkách prostaty, čo je 

pravdepodobne dôvodom jej vyššej koncentrácie v sére mužov (až o 50 %) oproti ženám. GMT 

sa nezvyšuje počas gravidity, ani u detí v období rastu (alebo pri osteopatiách), na rozdiel od 

ALP. Preto je možné súčasným vyšetrením ALP a GMT rozlíšiť kostný, alebo hepatobiliárny 

pôvod zvýšenia ALP.  

 


