Lipáza
Lipáza (triacylglycerolacylhydroláza, EC 3.1.1.3) je glykoprotein se 420 449
aminokyselinovými zbytky a molekulovou hmotností 46 000–56 000 u pankreatické
lipázy a 32 000–39 000 u sérové lipázy.
Jde o hydrolytický enzym štěpící triacylglyceroly s mastnými kyselinami o delším řetězci
než 12 uhlíků, v přítomnosti žlučových kyselin štěpí tuk na monoacylglyceroly a
diacylglyceroly. Predilekčně jsou odštěpovány mastné kyseliny v polohách sn-1 a sn-3.
Tak jako α-amyláza je i lipáza produkována žlázovými buňkami pankreatu a secernována
do střevního lumen v pankreatické šťávě. Koncentrační gradient mezi pankreatickou
tkání a sérovou lipázou je cca 20 000:1.
Pro enzymovou hydrolýzu je nezbytný serin v řetězci Asp-His-Ser; pH optimum je mezi
7,5 a 10, v závislosti na podmínkách reakce; pI hodnota popsaných forem enzymu je v
rozmezí 5,80 a 7,4. Kromě pankreatické lipázy existují další formy triacylglycerolové
lipázy, např. lipáza jaterní, kterou lze odlišit inaktivcí atoxylem (pankreatická lipáza je
rezistentní).

Stanovení aktivity lipázy

Proces absorpce lipidů, struktura micely a
chylomikronů

Stanovení aktivity lipázy zahrnuje různé postupy:
enzymové štěpení přirozeného substrátu;
enzymové členění chromogenních a fluorogenních substrátů;
metody imunologické (ELISA, latexová aglutinace).
Nejčastěji se používá nefelometrických a turbidimetrických postupů založených na štěpení přirozeného substrátu triacylglycerolu.
Většina souprav pro enzymové stanovení lipázy obsahuje i ko-lipázu. Turbidimetrické stanovení aktivity lipázy je založeno na vyčeření
olejové emulze působením lipolytické aktivity. Tento proces však může být ovlivněn i dalšími složkami séra, např. tzv. vyčeřovacím
faktorem pseudolipázou. Nejčastěji se jedná o cirkulující imunokomplexy typu IgM. Pro diferenciální stanovení sérové pankreatické
lipázy vedle pseudolipázy s použitím standardního turbidimetrického postupu je vypracován postup založený na inaktivaci
pseudoplipázy β-merkaptoetanolem, který vede k disociaci IgM komplexů. Novější chromogenní testy jsou založeny na enzymové
kaskádě lipázy štěpící 1,2-diacylglycerol, glycerolkináze, glycerol-3-fosfátoxidáze a peroxidáze s chromogenním produktem. Zcela nový
typ techniky stanovení pankreatické lipázy je založen na změně vodivosti roztoku uvolněním mastných kyselin ze substrátu – trioleinu;
detekována je akustickým snímačem a měřenou veličinou je frekvenční odpověď.
Normální hodnoty
do 1 μkat/l
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Klinický význam
Klinický význam má stanovení lipázy především u akutní pankreatitidy, diagnosticky je
však využíváno podstatně méně než stanovení α-amylázy. Důvodem jsou především
technické problémy, které stanovení lipázy donedávna přinášelo. Z těchto důvodů
vznikla celá řada velmi odlišných metodik k stanovení lipázy, jejichž výsledky lze velmi
obtížně vzájemně porovnávat a standardizovat např. referenční meze. Diagnostický
přínos stanovení sérové hladiny pankreatické lipázy je však podstatně vyšší než
stanovení α-amylázy. Hladina lipázy v séru zůstává po atace akutní pankreatitidy
zvýšena podstatně déle než hladina amylázy (popsána je zvýšená aktivita lipázy po 14
dnech). Vzhledem k tomu, že lipáza v séru má svůj původ především v buňkách
pankreatu, poskytuje její stanovení podstatně vyšší specificitu, srovatelnou se
specificitou pankreatického isoenzymu α-amylázy. V moči je lipáza běžnými posupy
nedetekovatelná a nestanovuje se. Makroforma existuje u lipázy také, diagnosticky se
však opět toto stanovení nepoužívá. Stanovení lipázy ve stolici jako marker pankreatické
funkce se rovněž neosvědčilo. Vzhledem k vysoké specificitě je pro praxi, především v
oblasti akutní medicíny, navržen imunologický průkaz lipázy jednoduchým latexovým
testem.

Markery akutní pankreatitidy
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