
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методичні рекомендації до спецкурсу і спецпрактикуму  
"ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ФУНКЦІЙ БІОЛОГІЧНИХ МЕМБРАН” 

 

 

(для студентів кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 
 

2013 



 
 
 

 Рецензенти: 
канд. біол. наук, ст.наук.співр. Л.І. Гавриш, 
канд. біол. наук, доц. Н.В. Скрипнік 

 
 
 
 
 

Рекомендовано вченою радою біологічного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 11 від 10 квітня 2013 року) 
 
 
 
 
 
Методичні рекомендації до спецкурсу і спецпрактикуму „ 
ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ФУНКЦІЙ БІОЛОГІЧНИХ МЕМБРАН” (для 
студентів ННЦ «Інститут біології») (Упорядник – І.В.Компанець). – Київ 
2013. – 45 с. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© І.В.Компанець



 
Список скорочень 

АТФ – аденозинтрифосфат 

АМФ – аденозинмонофосфат 

ДСН – додецилсульфат натрію 

ЕР - ендоплазматичний ретикулум 

КГ - комплекс Гольджі 

ТХО – трихлороцтова кислота 

Рн – неорганічний фосфор 

n-НФ – паранітрофенол 

Р-н -розчин 



ЗМІСТ 
 

 стор. 
 Вступ ....................................................................................... 5 
Тема 1. Загальні відомості про клітинні мембрани  6 
Тема 2. Підготовка біологічного матеріалу для дослідження 

маркерних ферментів біологічних мембран 
9 

2.1. Створення експериментальних моделей для 
дослідження 

9 

2.1.1. Створення експериментальної стресової моделі виразки 
шлунка (імобілізаційний стрес) 

9 

2.1.2. Створення експериментальної стресової моделі виразки 
шлунка (холодовий імобілізаційний стрес) 

10 

1.1.3. Створення експериментальної етанолової моделі виразки 
шлунка 

10 

2.2. Отримання клітин і тканин з різних органів тварин 10 
2.2.1. Отримання гомогенату печінки щурів 11 
2.2.2. Метод виділення гепатоцитів щурів 12 
2.2.3. Метод отримання гомогенату слизової шлунка щурів 12 
2.2.4. Метод отримання гомогенату мозку щурів 13 
2.2.5. Метод виділення лімфоїдних клітин з селезінки і тимусу 

щурів 
13 

2.2.6. Метод визначення цілісності клітинної мембрани 15 
Тема 3. Отримання різних субклітинних фракцій 17 
Тема 4. Маркерні ферменти плазматичної мембрани  20 

4.1 Визначення активності Na
+
,K

+
-ATФази 22 

4.2. Визначення концентрації білка в мембранних препаратах 
за методом Лоурі 

25 

4.3 Метод визначення кількості неорганічного фосфору за 
методом Фіске-Суббароу 

28 

4.4 Визначення активності Мg
2+

-залежної Са
2+

-ATФази  29 
4.5 Метод визначення активності 5-нуклеотидази 33 

4.7. Визначення активності лужної і кислої фосфатаз за 
Боданським 

34 

4.8 Визначення активності сукцинатдегідрогенази мітохондрій 38 
 Список літератури................................................................... 43 

 



 5 

Вступ 
 
Біологічні мембрани є невід’ємними структурними елементами будь-

якої клітини. Вони забезпечують відокремлення внутрішньоклітинного 
вмісту від оточуючого середовища, регулюють надходження у клітину 
різних молекул та їх вихід назовні, розділяють клітину на спеціалізовані 
компартменти, підтримуючи їх гомеостаз, беруть участь у відповіді клітини 
на зовнішні стимули різної природи (наприклад, гормональну стимуляцію).  

Загальновизнано, що порушення структурно-функціонального стану 
клітинних мембран призводить до змін перебігу процесів сигнальної 
трансдукції, результатом чого є ушкодження метаболічних шляхів клітини. 
Впровадження у навчальний процес результатів наукових досліджень 
функціонування біомембран за різних патологічних станів є важливим для 
формування у студентів як теоретичних засад у галузі біомембранології та 
біохімії, так і практичних навичок проведення лабораторних експериментів: 
від планування та розробки методичних підходів, виконання дослідної 
роботи до обробки й узагальнення отриманих результатів.  

У методичних рекомендаціях наведено дані про методи отримання 
мембран різних органел, функції мембранозв’язаних ферментів, методичні 
прийоми створення експериментальних моделей при роботі з 
лабораторними тваринами, протоколи виділення клітин з різних органів та 
отримання субклітинних фракцій, методи визначення активності 
маркерних ферментів біологічних мембран. Для полегшення студентам 
виконання лабораторних занять описані загальновідомі біохімічні методи, 
наприклад, визначення концентрації білка за методом Лоурі і визначення 
неорганічного фосфору за методом Фіске-Суббароу, та проілюстровано 
способи їх застосування при дослідженні мембранних ферментів.  

Ці методичні рекомендації сприятимуть формуванню у студентів-
біохіміків практичних навичок, необхідних для роботи з біологічними 
мембранами зокрема та для проведення наукових досліджень в галузі 
біології взагалі.  
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Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КЛІТИННІ МЕМБРАНИ  
 

Всі клітини відокремлені від оточуючого середовища біологічними 
мембранами - надмолекулярними комплексами ліпідів і білків. 
Плазматична мембрана оточує клітину, всередині клітини знаходяться 
внутрішні мембрани (ендоплазматичний ретикулум, апарат Гольджі, 
мембрани клітинних органел (ядер, мітохондрій, лізосом, пероксисом та 
ін.). Мембрани забезпчують компартменталізацію клітини, розділяючи ї на 
відсіки, кожен з яких виконує свою специфічну функцію: синтетичні процеси 
генна експресія (ядро), генерація енергії (мітохондрії), вивільнення продуктів 
життєдіяльності (апарат Гольджі) та ін. Така компартменталізація є 
необхідною для забезпечення автономії та контролю за здійсненням 
диференційованих функцій клітини. Будова тваринної клітини наведена на 
рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Схема будови тваринної клітини:  
1 — цитоплазма; 2 — апарат Гольджі; 3 — вакуоль; 4 — ядро; 5 — 
ядерця; 6 — ендоплазматичний ретикулум; 7 — міохондрії; 8 — 
плазматична мембрана 

 

Головною функцією біомембран є бар’єрна. Також вони виконують 

цілий ряд спеціалізованих функцій, таких як ендо- та екзоцитоз, 

міжклітинні взаємодії, проліферація. Крім бар'єрної функції, біологічні 

мембрани забезпечують зв'язок між окремими внутрішньоклітинними 

компартментами, а також між клітиною й навколишнім середовищем. У 

біомембранах локалізовані кілька спеціалізованих транспортних систем, 
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наприклад, іонні канали та рухливі переносники, що дифундують з однієї 

поверхні мембрани до іншої. Мембрани також виконують низку 
спеціалізованих функцій, таких як ендо- та екзоцитоз, міжклітинні 

взаємодії, проліферація тощо. Мембрани також виконують низку 

спеціалізованих функцій, таких як ендо- та екзоцитоз, міжклітинні 

взаємодії, проліферація тощо.  

Основними структурними компонентами біомембран є білки та ліпіди. 

Фосфоліпіди переважно організовані у плоский бішар (ліпідний матрикс), у 

який занурені численні білки, які утворюють мозаїчну структуру.  

Основними структурними компонентами біомембран є білки, ліпіди і 
вуглеводи. Фосфоліпіди переважно організовані у плоский бішар (ліпідний 
матрикс), у який занурені численні білки, які утворюють мозаїчну 
структуру. Вуглеводи мембран є вільними олігосахаридами і 
полісахаридами (входять до складу складних ліпідів і складних білків 
мембран). Вуглеводні ланцюги експоновані у позаклітинне середовище. 
Вуглеводи беруть участь у рецепції, забезпечують міжклітинні взаємодії, а 
також підтримують стабільність білків у мембрані.  

Загальновизнаною є рідинно-мозаїчна модель структури біомембран 

(рис. 2). Білки мембран також є лабільними і є інтегральними 

(перетинають ліпідний бішар) або периферичними (локалізуються на 

ліпідному бішарі і характеризується слабкішими порівняно з інтегральними 

білками білок-ліпідними взаємодіями).  

 

Інтегральний білок

Периферичний білок

Цитоскелет

Ліпідний бішар

 

Рис. 2. Рідинно-мозаїчна модель структури біологічної мембрани 
 

Головною функцією клітинної мембрани є бар’єрна, оскільки вона 

забезпечує обмін речовині між клітиної й оточуючим середовищем. Такий 

обмін є регульованим і вибірковим та може бути активним і пасивним. 

Оскільки мембрани є вибірково проникними, вони відокремлюють вміст 

клітини від оточуючого середовища і постачають її необхідними 

речовинами. За допомогою мембран всередині клітини утворюються 

компартменти з різними властивостями. у кожному компартменті 

зберігаються властиві тільки його умови (концентрація розчинених 
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речовин, електрохімічний потенціал, тощо).  

 
Контрольні питання 

1. Які функції клітинних мембран? 
2. Перерахуйте типи мембранних органел. 
3. Що таке фагосоми? 
4. Що таке рідинно-мозаїчна модель структури біологічних мембран? 
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Тема 2. ПІДГОТОВКА БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
МАРКЕРНИХ ФЕРМЕНТІВ БІОЛОГІЧНИХ МЕМБРАН 

 
 

2.1. Створення експериментальних моделей для дослідження 
 

Проведення будь-яких біологічних досліджень потребує створення 
адекватних експериментальних моделей, які повинні бути легко 
відтвореними під час проведення системних досліджень.  

У рамках спецпрактикуму легко може бути відтворена модель 
виразкової хвороби шлунку у щурів, викликана різними факторами. Ця 
хвороба є широко поширеною патологією органів травлення, яка 
виражається у запаленні шлунка, розвитку ерозій та виразок і пов’язана з 
надлишковою секрецією соляної кислоти клітинами його слизової 
оболонки. Доведено, що процеси виразкоутворення можуть виникати під 
впливом стресових факторів, наприклад, вільних радикалів. Вони ініціюють 
реакції перекисного оксинення ліпідів мембран клітин слизової оболонки 
шлунку та дванадцятипалої кишки, що призводить до порушення їх 
функціонування. При візуальному спостереженні виразки виявляються як 
порушення слизової цих органів травного тракту і мають різну форму та 
розмір.  

У наведених практичних роботах використовуються такі моделі виразки 
шлунку: стресові (викликані холодовим та імобілізаційним стресом), 
спиртова (викликана введенням етанолу). Дослідження проводять на 
піддослідних тваринах – білих щурах лінії Вістар обох статей масою 180-
220 г, яких утримують на стандартному раціоні віварію. 

 
 
2.1.1. Створення експериментальної стресової моделі виразки 

шлунка (імобілізаційний стрес) 
 

Стрес є однією з найбільш поширених на сьогодні причин виникнення 
виразкової хвороби шлунка. Виразку шлунка отримують за моделлю 
імобілізаційного стресу (―соціального стресу‖) в модифікації 
С.Д. Гройсмана та Т.Г. Каревіної. 

Обладнання. 
Металеві перфоровані патрони для імобілізації з скляним вікном у 

донній частині, корнцанги. 
Хід роботи. 
1. Щурів поміщають у патрони для імобілізації, голова повинна 

розміщуватися біля скляного вікна. За добу до проведення дослідів щури 
не отримують їжу і мають доступ лише до води. 

2. Патрони з тваринами поміщають у клітки з колоніями 
вільноживучих щурів, у яких створюють умови для природного існування 
(освітлення, вода, корм), і витримують протягом 1 доби.  
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3. Через 24 години щурів виймають з патронів, забивають методом 
декапітації, ізолюють шлунок й аналізують його на предмет утворення 
виразки. 

 
 

2.1.2. Створення експериментальної стресової моделі виразки 
шлунка (холодовий імобілізаційний стрес) 

Обладнання. 
Металеві перфоровані патрони для імобілізації з скляним вікном у 

донній частині, корнцанги. 
Хід роботи. 
1. Щурів поміщають у патрони для імобілізації, голова повинна 

розміщуватися біля скляного вікна. За добу до проведення дослідів щури 
не отримують їжу і мають доступ лише до води. 

2. Патрони з тваринами витримують за температури 4

С упродовж 

4 год. 
3. Щурів виймають з патронів, забивають методом декапітації, 

ізолюють шлунок і аналізують його на предмет утворення виразки. 
 
 

2.1.3. Створення експериментальної етанолової моделі виразки 
шлунка  

Дія етанолу призводить до виникнення значних ушкоджень шлунково-
кишкового тракту. При його одноразовому введенні може виникнути 
гострий геморагічний ерозивний гастрит. Пероральне введення етанолу та 
введення безпосередньо у пряму кишку призводить до ураження слизової 
дванадцятипалої кишки. Зокрема, через 1 хв після введення спирту в 
шлунок розвивається дифузна гіперемія його слизової: порушення 
мікроциркуляції (різке артеріолярне та артеріальне розширення, різке 
венозне скорочення) та проникності, дегенерація епітелію, розширення 
ворсинок, набряк слизової шлунка, нейтрофільну інфільтрацію та 
інтерстиціальні кровотечі. Ступінь ушкодження слизової оболонки шлунка 
залежить від концентрації етанолу. Некрози епітелію спостерігають навіть 
при введенні невеликих концентрацій етанолу (8%). 

Реактиви. 
80 %-й етиловий спирт. 
Обладнання. 
Корнцанги, шприц з довгою металевою трубкою. 
Хід роботи. 
1. Щурам вводять 2 мл 80 %-го етилового спирту безпосередньо в 

шлунок за допомогою катетеру. За добу до проведення дослідів щури не 
отримують їжу і мають доступ лише до води. 

2. Щурів поміщають у клітки й витримують без їжі протягом однієї 
доби. 

3. Через 24 години щурів забивають методом декапітації, ізолюють 
шлунок, який аналізують на предмет утворення виразки. 
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2.2. Отримання клітин і тканин з різних органів тварин  
 

Для роботи з мембранами насамперед необхідно отримати гомогенати 
біологічних тканин чи виділити цілісні клітини. Методи виділення отого чи 
іншого біологічного матеріалу варіюють залежно від структурно-
функціональних особливостей органу, з якого проводять виділення. У 
даному розділі описано одні з найбільш широко розповсюджених 
методичних підходів отримання гомогенатів мозку, печінки і слизової 
шлунка, а також ізолювання живих клітин з печінки (гепатоцитів), 
лімфоїдних органів (селезінки і тимусу) піддослідних тварин, які можна 
відтворити в учбовій лабораторії. 
 
 

2.2.1. Метод отримання гомогенату печінки щурів 
 
Метод базується на гомогенізації печінки. яка попередньо підлягає 

перфузії розчином Хенкса для видалення еритроцитів. Перфузію 
проводять у два етапи: спочатку розчином Хенкса без ЕДТА, а потім 
розчином Хенкса з додаванням ЕДТА для руйнування контактів між 
сусідніми клітинами.  

Матеріали. 
Печінка щурів. 
Реактиви. 
Розчин Хенкса без ЕДТА: 5,36 мМ NaHCO3, 0,44 мМ KCl, 0,41 мМ 

MgCl26 H2O, 0,49 мМ KH2PO4, 0,41 мМ MgSO47 H2O, 0,137 мМ NaCl, 

0,3 мМ Na2HPO47 H2O, 2 мМ EDTA, рН 7,4. 
Обладнання. 
Чашки Петрі, ножиці, пінцети, канюля для перфузїі, колба з пробкою 

для зберігання приготованого розчина Хенкса, гомогенізатор Поттера, рН-
метр, епендорфи, маркер, лід. 

Хід роботи. 
1. Печінку видаляють, поміщають у чашку Петрі і промивають 

невеликою кількістю охолодженого розчину Хенкса. Всі процедури 

виконують при +4С (на льодяній бані). 
2. Перфузують печінку розчином Хенкса. Вводять канюлю у v. portae, 

через неї вводять у печінку підігрітий до 37
о
С розчин Хенкса. Відтік 

перфузату з печінки відбувається через v. cava caudalis. Перфузію 
проводидять спочатку розчином Хенкса без ЕДТА упродовж 15 хв для 
видалення крові з судин, а потім розчином Хенкса з додаванням 2 мМ 
ЕДТА протягом 10 хв для ослаблення міжклітинних контактів внаслідок 
видалення іонів кальцію. Швидкість перфузії становить 20 мл/хв. 

3. Відперфузовану печінку обережно відокремлюють від судин і 
зв’язок та переносять у розчин Хенкса без ЕДТА. 

4. Орган подрібнюють ножицями, поміщають у гомогенізатор  і 
гомогенізують у розчині Хенкса (співвідношення тканина : розчин – 1:10).  

5. Отриманий гомогенат поміщають в епендорфи і заморожують. 
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2.2.2. Метод виділення гепатоцитів щурів 
 

Метод дозволяє отримати живі клітини печінки і базується на 
низькошвидкісному центрифугуванні гомогенату цього органу [Петренко, 
1991]. Для цього печінку спочатку перфузують, протім перетирають крізь 
тканину і, центрифугуючи фільтрат, отримують гепатоцити. 

Матеріали. 
Печінка щурів. 
Реактиви. 
1. Розчин Хенкса без ЕДТА (5,36 мМ NaHCO3, 0,44 мМ KCl, 0,41 мМ 

MgCl26 H2O, 0,49 мМ KH2PO4, 0,41 мМ MgSO47 H2O, 0,137 мМ NaCl, 

0,3 мМ Na2HPO47 H2O, рН 7,4). 
2. Розчин Хенкса з додаванням 2 мМ ЕДТА (5,36 мМ NaHCO3, 0,44 мМ 

KCl, 0,41 мМ MgCl26 H2O, 0,49 мМ KH2PO4, 0,41 мМ MgSO47 H2O, 

0,137 мМ NaCl, 0,3 мМ Na2HPO47 H2O, 2 мМ EDTA, рН 7,4). 
Обладнання. 
Чашки Петрі, ножиці, пінцети, колби з пробками для зберігання 

приготованих розчинів Хенкса, гомогенізатор Поттера, центрифужні 
пробірки, центрифуга, рН-метр, епендорфи, маркер, лід. 

Хід роботи. 
1. Наважки печінки (10 г) поміщають на лід у чашки Петрі. Всі 

процедури проводять за температури не вище 4 С. 
2. Перфузують до молочного кольору, як описано в пункті 1.2.1. 
3. Наважку тканини (350 мг) перетирають через 4 шари марлі шприцем 

з 10 мл розчину Хенкса без ЕДТА. 
4. Центрифугують упродовж 3 хв за швидкості 1000 об./хв. 
5. Отриманий осад відмивають двічі: до осаду додають 10 мл розчину 

Хенкса без ЕДТА, ресуспендують, знову центрифугують за тих же умов (2 
рази). 

6. Отримані гепатоцити (осад) ресуспендують в 1 мл розчину Хенкса 

без ЕДТА до концентрації 2-310
7
 клітин / мл. 

 
 

2.2.3. Метод отримання гомогенату слизової шлунка щурів 
 

Матеріали. 

Шлунок щурів. 
Реактиви. 
Фізіологічний розчин (0,9 %-й розчин NaCl). 
Обладнання. 
Чашки Петрі, скальпелі, ножиці, пінцети (великі й малі), колба з 

пробкою для зберігання приготованого фізіологічного розчину, склянки 
об’ємом 50 мл, епендорфи, лід, маркер. 

Хід роботи. 
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1. Тварин декапітують, розтинають черевну порожнину, видаляють 
шлунок і поміщають у склянку з охолодженим фізіологічним розчином. Всі 

процедури виконують при +4С (на льодяній бані). 
2. Шлунок поміщають у чашку Петрі на льоді і розрізають ножицями 

по малій кривизні. У випадку, коли шлунок містить неперетравлені 
залишки їжі, його відмивають у склянці з фізіологічним розчином. 

3. Шлунок розправляють у чашці Петрі і скальпелем зскрібають 
слизовий шар фундального відділу шлунка. 

4. Отриманий зіскрібок слизової шлунка поміщають в епендорфи і 
заморожують. 

 
 

2.2.4. Метод отримання гомогенату мозку щурів 
Матеріали. 
Мозок щурів. 
Реактиви. 
Фізіологічний розчин (0,9 %-й розчин NaCl). 
Обладнання. 
Скальпелі, ножиці, пінцети (великі й малі), колба з пробкою для 

зберігання приготованого фізіологічного розчину, склянки об’ємом 50 мл, 
епендорфи, лід, маркер. 

Хід роботи. 
1. Тварин декапітують, розтинають череп, видаляють мозок, 

поміщають його в епендорфи і заморожують. 
2. Безпосередньо перед використанням проби розморожують, 

гомогенізують у 10 мМ трис-НСl буфері, рН 7,4, що містить 150 мМ NaCl. 
3. Гомогенат фільтрують крізь 2 шари марлі.  

 
 

2.2.5. Метод виділення лімфоїдних клітин з селезінки і тимусу 
щурів  

 
Існує багато методів ізолювання клітин з різних джерел. Даний метод 

базується на виділенні лімфоїдних клітин з суспензії органів тварин 
шляхом центрифугування на градієнті фікол-вірографіну [Boyum, 1968]. 

Матеріали. 
Селезінка й тимус щурів. 
Реактиви. 
1. Буфер для виділення: 120 мМ NaCl, 5 мМ КCl, 3 мМ Na2HPO4, 5 мМ 

HEPES, 10 мМ глюкоза, 4 мМ NaHCO3, доводять рН до 7,4. Після цього 
додають по 1 мл 1,2 мМ СаСl2 і 1 мМ МgSO4. Зберігають у замороженому 
стані. 

2. Розчин фіколу (1,077 г/см
3
): 4,5 г ― Ficoll-400‖ розчиняють в 50 мл 

гарячої дистильованої води. Додають 20 мл 65 %-го розчину йодаміду (N-
метилглюкамінової солі 3-ацетамідометил-5-ацетамідо-2,4,6-
трийодбензойної кислоти), суміш перемішують до утворення прозорого 
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розчину. Вимірюють густину розчину в рефрактометрі. Кінцевий об’єм 
фіколу (100 мл) доводять поступово, досягаючи густини 1,077 г/см

3
. 

Обладнання. 
Корнцанги, ножиці (великі й малі), пінцети (великі й малі), паперові 

фільтри, склянки об’ємом 50 мл, колба з пробкою для зберігання 
приготованого буферу виділення, чашки Петрі, пластмасові шприці 
об’ємом 5 мл, градуйовані конічні пробірки об’ємом 10 мл, скляні лійки 
(маленькі), скляні палички, нейлонові фільтри, скляні шприці об’ємом 
10 мл з довгою металевою трубкою, скляні центрифужні товстостінні 
пробірки, скляні центрифужні пробірки об’ємом 10 мл, мікропіпетки з 
фіксованим об’ємом 0,5 і 1 мл, епендорфи, маркер, світловий мікроскоп, 
центрифуга рефрижераторна з бакет-ротором, рН-метр, рефрактометр, 
камера Горяєва, ємність з рідким азотом. 

Хід роботи. Тварин декапітують, видалять селезінку й тимус, органи 
переносять у склянки з налитим в них буфером для виділення. 

Виділення лімфоцитів 
1. Селезінки зважують (по 450-600 мг), наважки вносять у чашки 

Петрі з налитими в них 10 мл буферу виділення.  
2. Органи дезінтегрують пінцетами у чашках Петрі без використання 

ферментів до отримання суспензії червоного кольору. 
3.  Суспензію обережно перетирають, використовуючи пластмасові 

шприці, крізь чотири шари нейлонової тканини (повинна бути натягнута на 
скляну лійку) в градуйовані конічні пробірки у буфері виділення, 
отримуючи суспензію клітин.  

4. Суспензію клітин доводять до об’єму 10 мл буфером виділення, 
відстоюють упродовж 10 хв (для позбавлення від сторонніх часток), осад 
відкидають.  

5. Суспензію клітин скляним шприцем обережно (не збовтуючи) 
вносять в інші градуйовані конічні пробірки, доводять об’єм до 10 мл 
буфером для виділення. 

6. Фракцію лімфоїдних клітин, яка складається переважно з малих і 
середніх лімфоцитів, виділяють із надосадової рідини центрифугуванням у 
градієнті фікол-вірографіну (густина 1,077 г/см

3
). Для цього в товстостінні 

скляні центрифужні пробірки вносять 5 мл клітинної суспезії (отриманої на 
етапі 5) і скляним шприцем обережно підшаровують 2,5 мл розчину 
фіколу.  

7. Пробірки з градієнтом центрифугують за швидкості 1500 об./хв 
упродовж 40 хв, фракцію лімфоїдних клітин, що утворюється на межі між 
фіколом та суспензією клітин селезінки, збирають шприцем і переносять в 
інші мірні конічні пробірки. 

8. Отримані лімфоцити відмивають від фіколу: доводять об’єм до 
10 мл буфером виділення, пробірки центрифугують за швидкості 
1500 об./хв упродовж 10 хв, надосадову рідину відкидають, осад 
ресуспендують у 10 мл буферу і знову відмивають так само. 
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9. Осад ресуспендують в 1 мл буферу виділення і підраховують 
клітини в камері Горяєва під світловим мікроскопом після фарбування 
трипановим синім (див. 2.2.6). 

10. Отриману фракцію спленоцитів поміщають в епендорфи (по 
0,5 мл) і заморожують в рідкому азоті. 

Виділення тимоцитів 
1. Тимуси очищають на паперових фільтрах за допомогою пінцетів і 

перетирають, використовуючи пластмасові шприці, крізь чотири шари 
нейлонової тканини в мірні конічні пробірки у буфері виділення, отримуючи 
суспензію клітин.  

2. Суспензію клітин доводять до об’єму 10 мл буфером виділення та 
відстоюють протягом 10 хв.  

3. Пробірки центрифугують за швидкості 1500 об./хв упродовж 10 хв. 
4. Надосадову рідину відкидають, осад ресуспендують в 1 мл буферу 

виділення і підраховують клітини в камері Горяєва під світловим 
мікроскопом після фарбування трипановим синім.  

5. Отриману суспензію тимоцитів поміщають в епендорфи (по 0,5 мл) 
і заморожують в рідкому азоті. 

 
 

2.2.6. Метод визначення цілісності клітинної мембрани 
 

Для подальшого використання ізольованих клітин з метою дослідження 
біологічних мембран необхідно встановити, чи зберігають клітини в 
процесі виділення свою біологічну активність. Важливо, щоб отримані 
клітини мали непошкоджену плазматичну мембрану, її цілісність можна 
перевірити за допомогою фарбування трипановим синім [Рыбальченко, 
1988]. Клітини з ушкодженими мембранами мають синє забарвлення при 
їх розгляданні під світловим мікроскопом, оскільки барвник надходить 
всередину їх. 

Матеріали. 
Суспензія лімфоцитів, виділених із селезінки й тимусу щурів (див. пункт 

2.2.5). 
Реактиви. 
0,4 %-й розчин трипанового синього в 0,9 %-у NaCl, буфер для 

виділення лімфоцитів (див. пункт 2.2.5). 
Обладнання. 
Хімічні пробірки об’ємом 5 мл, камера Горяєва, світловий мікроскоп, 

мікропіпетки з фіксованим об’ємом 20 і 100 мкл та із змінним об’ємом 
200 мкл, маркер. 

Хід роботи. 
1. У пробірку вносять 20 мкл суспендованих клітин (спленоцитів. 

тимоцитів) додають 100 мкл розчину трипанового синього та 80 мкл 
буферу виділення.  

2. Суміш наносять на камеру Горяєва і препарати розглядають під 
мікроскопом. 
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Контрольні питання 

1. Чому виділення клітин з органів тварин для подальшого 

отримання клітинних мембран проводять за температури +4С? 
2. Для чого при отриманні гомогенату слизової шлунку щурів цей 

орган відмивають фізіологічним розчином? 
3. Чим відрізняється виділення спленоцитів від виділення тимоцитів 

щурів? 
4. Чому живі клітини при визначенні цілісності клітинної мембрани 

не забарвлюються трипановим синім? 
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Тема 3. ОТРИМАННЯ РІЗНИХ СУБКЛІТИННИХ ФРАКЦІЙ 
 
 

Для отримання мембран клітинних органел найчастіше використовують 
диференційне центрифугування. Оскільки органели клітини мають різні 
розміри й вагу, під час центрифугування вони осідають з різними 
швидкостями. Це дозволяє вибірково осаджувати структурні елементи 
клітин без порушення їх структури й без втрати біологічних властивостей. 
За допомогою методу диференційного центрифугування у градієнті 
густини (наприклад, сахарози) можна отримати ядра, мітохондрії, 
мікросоми й плазматичні мембрани. В процесі ультрацентрифугування 
гомогенатів клітин і тканин фрагменти мембран рухаються під дією 
відцентрової сили й розподіляються вздовж центрифужної пробірки. 
Другим широко розповсюдженим методом отримання клітинних органел є 
рівноважне центрифугування у градієнті густини. При цому субклітинні 
частинки нашаровуються на градієнт густини і проводять центрифугування 
за високої швидкості. Зазвичай градієнт густини формують, нашаровуючи 
уцентрифугужну пробірку концентрації сахарози, які збільшуються.  
 Для розділення субклітинних компонентів варіюють швидкість і час 
центрифугування. Це дозволяє отримати три фракції: ядерну (містить 
великі за розміром органели), мітохондріальну (містить великі органели); 
мікросомальну (містить найменші органели). Потім фракцію цих органел 
нашаровують на градієнт густини й центрифугують відповідно до густини і 
швидкості їх седиментації впродовж різних проміжків часу. Отже, основні 
компоненти клітини осаджують у наступній послідовності: цілі клітини та їх 
фрагменти, ядра, мітохондрії, лізосоми, мікротільця, мікросоми 
(переважно фрагменти гладенького та шорсткого ендоплазматичного 
ретикулума, плазматична мембрана тощо), окремі компоненти 
мембранних структур. цей порядок може відрізнятися залежно від типу 
клітин.  

У даній роботі наведений спрощений підхід до виділення трьох 
субклітинних фракцій – ядерної, мітохондріальної та плазматичних 
мембран, який можна відтворити в учбовій лабораторії під час 
спецпрактикуму.  

Матеріали. 
Слизова шлунка, гомогенат печінки, тимоцити, спленоцити щурів. 
Реактиви. 
Залежно від того, активність якого ферменту буде визначена в 

отриманих субклітинних фракціях, використовують відповідні буферні 
розчини:  

1. СТМК-буфер, рН 7,4 – використовується, якщо буде визначена 
активність сукцинатдегідрогенази - 0,25 М сахароза, 10 мМ трис-НCl, 
25 мМ КCl, 3 мМ MgCl2. 

2. 50 мМ трис-НCl-буфер, рН 7,4 – використовується, якщо буде 
визначена активність Na

+
,K

+
- ATФази або Ca

2+
,Mg

2+
-АТФази. 
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3.  Буфер для виділення плазматичних мембран – 10 мМ трис-НCl, 
150 мМ NaCl, рН 7,4. 

Обладнання. 
Колби з пробками для зберігання приготованих буферних розчинів, 

скляний гомогенізатор, мікропіпетки з фіксованим об’ємом 1 мл, скляні або 
пластмасові центрифужні пробірки об’ємом 10 мл, хімічні пробірки об’ємом 
10 мл (для роботи з гомогенатами тканин та субклітинними фракціями), 
нейлонові фільтри, скляні лійки (маленькі), центрифуга рефрижераторна з 
бакет-ротором, рН-метр, маркер, лід. 

Хід роботи. 
1. Проби (слизова шлунка, гомогенат печінки, гепатоцити, гомогенат 

мозку, тимоцити, спленоцити) розморожують, поміщають у пробірки і 
суспендуть у буфері, що використовується при визначенні активності 
відповідного ферменту (див. нижче). Всі процедури виконують за 

температури 4С (на льодяній бані): 
а) гомогенат печінки (отримання див. у пункті 2.2.1): 
- доливають буфер у співвідношенні тканина : буфер – 1:5, 

поміщають у центрифужні пробірки і центрифугують на холоді за 
швидкості 1500 об./хв упродовж 5 хв; 

- осад використовують у подальшому виділенні субклітинних 
фракцій.  

б) гепатоцити (отримання див. у пункті 2.2.2): 
- проби гомогенізують у 10 мМ трис-НСl буфері, рН 7,4, що містить 

150 мМ NaCl; 
- гомогенат фільтрували крізь 2 шари марлі і використовують у 

подальшому виділенні субклітинних фракцій. 
в) слизова шлунка (отримання див. у пункті 2.2.3): 
- гомогенізують у буфері у співвідношенні тканина : буфер – 1:10; 
- отриманий гомогенат фільтрують крізь два шари нейлонової сітки 

(повинна бути натягнута на скляну лійку); 
- фільтрат використовують у подальшому виділенні субклітинних 

фракцій. 
г) гомогенат мозку (отримання див. у пункті 2.2.4): 
- проби мозку розморожують, гомогенат отримують безпосередньо 

перед використанням, для цього здійснюють процедури, описані в пункті 
1.2.4 (гомогенізують у 10 мМ трис-НСl буфері, рН 7,4, що містить 150 мМ 
NaCl; гомогенат фільтрують крізь 2 шари марлі); 

- фільтрат використовують у подальшому виділенні субклітинних 
фракцій. 

д) тимоцити і спленоцити (отримання див. у пункті 2.2.5): 
- проби гомогенізують у буфері й центрифугують на холоді за 

швидкості 1500 об./хв упродовж 5 хв; 
- осад ресуспендують в 1 мл буферу і використовують у 

подальшому виділенні субклітинних фракцій; 
3. Всі проби центрифугують на холоді за швидкості 2000 об./хв 

упродовж 30 хв. Осад є ядерною фракцією. 
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4. Надосадову рідину центрифугують на холоді за швидкості 15000 g 
упродовж 15 хв. Осад є мітохондріальною фракцією. 

5. Надосадову рідину використовують для виділення плазматичних 
мембран. ЇЇ нашаровують у центрифужних пробірках поверх рівного об’єму 
26 %-го розчину сахарози (густина 1,127 г/ см

3
) та центрифугують за 

швидкості 102 000 g упродовж 60 хв. Плазматичні мембрани 
концентруються на межі суспензія-сахароза [Древаль, 1989], [Adams, 
1985]. 

 
Контрольні питання 

1. Як здійснюється розділення субклітинних компонентів 
ультрацентрифугуванням? 

2. Яке фізичне явище полягає в основі методу диференційного 
центрифугування? 

3. Чому ядерну фракцію отримують при низькошвидкісному 
центрифугуванні? 
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Тема 4. МАРКЕРНІ ФЕРМЕНТИ ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ 
 

Для кожної біомембрани з урахуванням її функціональної 

"спеціалізації" є характерним той чи інший спектр мембранних або 

маркерних ферментів. До них належать порівняно стабільні ферменти, 

активність яких є достатньо високою й може бути легко виміряна. Такі 

ферменти називаються маркерними або векторними й використовуються 

для оцінки чистоти виділених мембранних фракцій. Вони є специфічними 

для певного виду мембран і беруть участь у біохімічних процесах, 

властивих даним мембранам. Ферменти-маркери локалізовані переважно 

в конкретних клітинних органелах, і тому їх може бути виявлено в тих 

мембранах, з якими вони були асоційовані. Прикладами маркерних 

ферментів є аденілатциклаза, 5'-нуклеотидаза, Na
+
,K

+
-ATФаза та 

Ca
2+,

Mg
2+

-ATФаза (маркери плазматичних мембран), Ca
2+

-ATФаза (маркер 

саркоплазматичного ретикулума), Н
+
-ATФаза, цитохромоксидаза, 

сукцинатдегідрогеназа, НАДН-дегідрогеназа (внутрішній маркер 

мітохондріальної мембрани) (таблиця 1).  

Ці ферменти є векторними, оскільки вони взаємодіють із субстратом на 
одній поверхні мембрани, а виділяють продукт – на іншій, тобто надають 
мембранній організації векторній характер. Переважно вони є 
інтегральними білками, міцно зв’язаними з мембраною. Важливим 
критерієм маркерних ферментів є їх нездатність підлягати активації чи 
інгібуванню при виділенні окремих мембранних фракцій, а також те, що 
вони знаходяться тільки в мембрані даного типу.  

При дослідженні різних субклітинних фракцій вимірюють активність 
багатьох маркерних ферментів і будують таблицю розподілу їх 
активностей. Вона дозволяє оцінити ступінь збагачення цими маркерами 
виділених фракцій, ступінь забруднення їх іншими клітинними 
компонентами і, отже, чистоту даного мембранного препарату. 
Присутність небажаної ферментативної активності в препараті свідчить 
про забруднення отриманої фракції органел. Чим більша активність 
маркерного ферменту у виділеній мембранній фракції  порівняно з такою у 
вихідному гомогенаті тканини, тим вищий ступінь збагачення мембранного 
препарату порівняно з цим гомогенатом, і тим більш очищеним є 
отриманий препарат. 

Активність маркерних ферментів вимірюють якнайшвидше після 
виділення мембранної фракції, при цьому препарат не заморожують і 

зберігають за температури 4С. 
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Таблиця 1. 

Ферменти – маркери субклітинних фракцій  

 
Фракція Маркерний фермент 

Плазматична 
мембрана 

Базолатеральна 
 
Апікальна 

Аденілатциклаза 
Na

+
,K

+
-ATФаза 

5'-Нуклеотидаза 
Лейцинамінопептидаза-
Глутамілтранспептидаза 

Ендоплазматичний 
ретикулум 

 Глюкозо-6-фосфатаза 
NADPH-цитохром  
с-редуктаза, Ca

2+
-ATФаза, 

цитохром Р450 

Апарат Гольджі Трансділянка й 
середня ділянка 

Галактозилтрансфераза 
Сіалілтрансфераза 
NADPH-фосфатаза 
Кисла фосфатаза 
Кислі гідролази 

Мітохондрії Внутрішня 
мембрана 
 
 
 
 
 
 
Зовнішня 
мембрана 
 
 
Матрикс 

Сукцинатдегідрогеназа 
Цитохромоксидаза 
Ротеноннечутлива NADPH-
цитохром 
с-редуктаза 
УДФ-
галактозилтрансфераза 
 
Моноамінооксидаза 
Кінуреїн-3-гідроксилаза 
Малатдегідрогеназа 
 
Цитохром с оксидаза 
Сукцинатдегідрогеназа 

Лізосоми  Кисла фосфатаза 
β-Глюкуронідаза 
Арилсульфатаза 
Каталаза 

Пероксисоми  Карнітинпальмітоїлтрансфе
раза 
Лужна фосфатаза 
Сахараза 

Цитозоль  Лактатдегідрогеназа 

Синаптосоми  Ацетилхолінестераза, 
ацетилхолінові рецептори 

 
 
 
 
 
 
 



 22 

4.1. Визначення активності Na
+
,K

+
-ATФази 

 
Na

+
,K

+
-АТФаза, АТФаза фосфогідролаза (К.Ф. 3.6.1.3), є маркерним 

ферментом плазматичних мембран і виконує функцію Na
+
,K

+
-насосу. Вона 

здійснює електрогенний антипорт іонів Na
+
 і K

+
 проти електрохімічного 

градієнту (три іони Na
+
 виводяться з клітини, а всередину клітини 

надходять два іони K
+
) за рахунок енергії гідролізу АТФ. Існування такого 

градієнту необхідно для осморегуляції, пов’язаного з натрієм транспорту 
органічних та неорганічних сполук, а також для функціонування 
електрозбудливих мембран нервових і м’язевих клітин.  

3 Na
+
  

назовні
 3 Na

+
; 

2 K
+
  

всередину
 2 K

+
; 

АТФ
4-

   АДФ
3-

. 

Гідроліз АТФ цією ферментною системою відбувається за наступною 
схемою: 

Е +АТФ  
 22 Na,Mg

 E1P  
2MgADP,

 E2P  
K,ADP

 E2 + P   E + ADP. 

Активація ферменту відбувається у присутності іонів Na
+ 

та Mg
2+

 на 
внутрішній

 
поверхні плазматичної мембрани. 

Функцією Na
+
,K

+
-ATФази є генерація трансмембранного електричного 

градієнту і підтримка потенціалу спокою, що є важливим для 
функціонування електрозбудливих тканин, зокрема, скелетних м’язів та 
мозку.  

Na
+
,K

+
-АТФаза інгібується серцевим глікозидом оуабаїном 

(строфантином G) (рис. 3), тому з його застосуванням можна визначити 
активність цього ферменту. Для цього вимірюють АТФазну активність у 
середовищі без інгібітору та віднімають від неї значення активності в 
присутності інгібітору. АТФазна активність виражається як кількість 
неорганічного фосфору (вимірюють за методом Фіске-Суббароу, див. 4.3), 
відщепленого від АТФ, за одиницю часу.  

 

OOH

H

O

H

OHOH

H

H

CH3

O
O

OH

CH3

CH2

OH
OH

OH

 
 
Рис. 3. Структурна формула оуабаїну 
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Матеріали. 
Мембранний препарат (отримання див. у темі 3). 
Реактиви.  
1. Інкубаційне середовище: 50 мМ трис-HCl, рН 7,0, 5 мМ АТФ; 5 мМ 

MgCl2, 100 мМ NaCl; 20 мМ КСl; 0,25 мМ ЕГТА.
1
  

2. 0,1 – 1 мМ розчин оуабаїну (чи строфантину); 
3. 10 %-а ТХО. 
Обладнання. 
Скляні центрифужні пробірки об’ємом 10 мл (для проведення 

ферментативної реакції), хімічні пробірки об’ємом 10 мл (для визначення 
кількості неорганічного фосфору), колби з пробками (для зберігання 
приготованих реактивів), скляні градуйовані піпетки об’ємом 1 мл і 5 мл, 
дозатори, мікропіпетки з фіксованим об’ємом 100 мкл, 500 мкл і 1 мл, 
мікропіпетки із змінним об’ємом 200 мкл, водяна баня чи термостат, рН-
метр, спектрофотометр чи фотоелектроколориметр, кювети, центрифуга 
рефрижераторна з бакет-ротором, паперові фільтри, маркер, лід (зразки 
мембранних препаратів повинні знаходитись на льодяній бані). 

Хід роботи. 
Реакцію проводять у скляних центрифужних пробірках об’ємом 10 мл, 

нумеруючи їх за такою схемою: 
 

Мембранн
а фракція 

№ пробірок 

-Ou +Ou 

............... 1, 2 3, 4 

............... 5, 6 7, 8 

............... 9, 10 11, 12 

 +Ou – проби, до яких додають оуабаїн; -Ou – проби, до яких не 
додають оуабаїн. Для кожної проби роблять дві паралельні (наприклад, 
№ 1 і 2, № 3 і 4). 

1. Створюють два ряди дослідних проб: які не містять оуабаїну – ряд 
„загальна АТФазна активність‖ або (-Ou) (наприклад, № 1 і 2, 5 і 6, 9 і 10) і 
які містять 1 мМ оуабаїн – ряд „активність з інгібітором‖ або (+Ou) 
(наприклад, № 3 і 4, 7 і 8, 11 і 12). 

В усі дослідні проби паралельно вносять компоненти інкубаційного 
середовища (кожен по 100 мкл). У контрольні проби (мінімум дві) вносять 
по 1 мл інкубаційного середовища, з контролем проводять всі ті ж 
операції, що й із дослідними пробами. 

Реагенти вносять за схемою: 

Реагенти 

Проби 

-Ou +Ou 

Заг. АТФазна Акт-ть з 

                                                           
1
 - всі компоненти інкубаційного середовища готують окремо в 10 разів більшій 

концентрації і вносять у проби в об’ємі 100 мкл. 
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акт-ть інгібітором 

Інкубаційне середовище   

- 50 мМ АТФ 100 мкл 100 мкл 

- 50 мМ MgCl2 100 мкл 100 мкл 

- 1 М NaCl 100 мкл 100 мкл 

- 200 мМ КСl 100 мкл 100 мкл 

- 2,5 мМ ЕГТА 100 мкл 100 мкл 

- 500 мМ трис-HCl, рН 7,0 100 мкл 100 мкл 

   

0,1–1 мМ оуабаїн - 100 мкл 

   

Н2О (до 1 мл)* 400 мкл - Vбілка 300 мкл - Vбілка 

   

Білок мембранного 
препарату (50 мкг)** 

… … 

Загальний об’єм: 1000 мкл 1000 мкл 

Примітка. * - об’єм води, який необхідно додати в пробу до її загального 
об’єму 1 мл, визначають, враховуючи об’єм розчину білка, що буде 
внесений (див. нижче).  

Наприклад, треба внести 50 мкл розчину білка. Тоді об’єм води, який 
додають у проби, становитиме: 

- для проб без інгібітору (-Ou):  
1000 мкл (Vпроби) – 600 мкл (Vінкубац. серед.) – 50 мкл (Vр-ну білка) = 350 мкл 

(Vводи); 
- для проб з інгібітором (+Ou): 
1000 мкл (Vпроби) – 600 мкл (Vінкубац. серед.) – 100 мкл (Vр-ну оуабаїну) –  
 – 50 мкл (Vр-ну білка) = 250 мкл (Vводи). 
 
** - концентрацію білка в мембранному препараті та об’єм розчину 

білка, який вносять у проби, визначають за методом Лоурі (див. пункт 
4.2.3).  

 
2. До дослідних проб +Ou (наприклад, № 3 і 4, 7 і 8, 11 і 12) додають 

100 мкл 0,1 – 1 мМ розчину оуабаїну (інгібітор). 
3. До всіх дослідних проб додають воду до об’єму 1 мл (див. примітка 

вище): 
400 мкл Н2О – Vр-ну білка (до проб –Ou); 
300 мкл Н2О – Vр-ну білка (до проб +Ou). 
4. Усі (дослідні й контрольні) проби ставлять на водяну баню чи в 

термостат і преінкубують упродовж 5 хв для створення температури 37

С. 

5. Ініціюють реакцію: до всіх дослідних проб, дотримуючись 
послідовності, білок мембранного препарату в кількості 50 мкг (наприклад, 
50 мкл з розчину з вихідною концентрацією 500 – 1000 мкг/мл) (див. 
примітка вище). 

4. Проводять реакцію, інкубуючи всі (дослідні й контрольні) проби на 
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водяній бані чи в термостаті упродовж 10 хв за температури 37С. 
5. Зупиняють реакцію, додаючи до всіх (дослідних і контрольних) проб 

по 1 мл холодної 10 %-ї ТХО. 
6. Осаджують білок, центрифугуючи всі (дослідні й контрольні) проби за 

швидкості 3000 об./хв упродовж 5–10 хв. 
7. Вміст неорганічного фосфору визначають за методом Фіске-

Суббароу (див. пункт 4.3). Для цього в інші пробірки відбирають по 0,9 мл 
надосадової рідини, додають 2,1 мл реактиву 3 та інкубують упродовж 

30 хв за температури 37С. 

8. Вимірюють оптичну густину (Е) на спектрофотометрі за довжини 
хвилі 820 нм проти контрольної проби, що не містить білка. 

Активність Na
+
,K

+
-АТФази виражають як кількість неорганічного 

фосфору, відщепленого від субстрату (АТФ), за 1 хв на 1 мг білка 
мембранного препарату. Розрахунок активності ферменту проводять за 
формулою: 

А = 
tjК

E





31

10001000
= 

 білкамгхв

нмольРн


,                    (3) 

де Е – зміна оптичної густини; 1000 – перерахунок на мг білка; К – 
калібрувальний коефіцієнт; 31 – молекулярна маса фосфору; j – кількість 
білка в пробі (50 – 100 мкг); 1000 – перерахунок на нмоль Рн; t – час 
інкубації, хв. 

Калібрувальний коефіцієнт (К) розраховують за калібрувальним 
графіком для визначення Рн за методом Фіске-Суббароу (див. пункт 4.2.4). 

Віднімаючи від загальної АТФазної активності (Азаг.) активність в 
середовищі, що містить оуабаїн (АOu), отримують значення активності 
маркерного ферменту – оуабаїнзалежної Na

+
,K

+
-АТФази: 

А = Азаг. – АOu. 

Наприклад: Е1 загальної Mg
2+

,Na
+
,K

+
-АТФазної активності дорівнює 

0,910, Е2 Mg
2+

-АТФази (в присутності оуабаїну) – 0,760, К=0,036, j=50 мкг, 
t=10 хв. 

А = 
 

1050310360

106
21





,

EE
 = 

1050310360

10150 6





,

,
 = 268,8 

 білкамгхв

нмольРн


. 

 
 
4.2.3. Визначення концентрації білка в мембранних препаратах за 

методом Лоурі 
 

При дослідженні маркерних ферментів біологічних мембран є 
необхідним визначення концентрації білка в отриманих мембранних 
препаратах. Метод Лоурі дозволяє виміряти концентрацію білка в розчину 
залежно від інтенсивності забарвлення останнього. Визначення базується 
на проведенні біуретової реакції на пептидні зв’язки, продуктом якої є 
комплексна сполука білка з атомом міді, котра має синьо-фіолетове 
забарвлення. Між кількістю пептидних зв’язків, а, отже, й концентрацією 
білка в розчині, та інтенсивністю забарвлення цього розчину, існує прямо 
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пропорційна залежність. Чутливість методу Лоурі є високою, оскільки він 
дозволяє визначити кількість білка в межах мікрограмів. 

Матеріали. 
Розчин дослідного білка, наприклад, білка мембранного препарату 

(отримання див. у пункті 3.2). 
Реактиви.  
1.  Реактив 1: 2%-й розчин Na2CO3, приготований на 0,1 М розчині 

NaOH. 
2.  Реактив 2: 0,5%-й розчин CuSO4, приготований на 1%-у розчині 

цитрату натрію. 
3.  Реактив 3: 1 мл розчину 2 змішують з 50 мл реактиву 1. 

Готується безпосередньо перед використанням. 
4.  Реактив Фоліна (1 н.) – перед дослідом розводять у два рази до 

вмісту кислоти 1 н. 
5.  Розчин альбуміну, що містить 2,5 мг білка в 1 мл. 

Обладнання. 
Мірні циліндри об’ємом 50 і 100 мл, колби з пробками (для зберігання 

приготованих реактивів), хімічні пробірки об’ємом 10 мл, скляні 
градуйовані піпетки об’ємом 1 і 5 мл, дозатори, мікропіпетки з фіксованим 
об’ємом 1 мл та із змінним об’ємом 200 мкл, паперові фільтри, маркер, 
спектрофотометр чи фотоелектроколориметр, кювети. 

Хід роботи. 
Побудова калібрувального графіку. 
1. У пробірки наливають розчини альбуміну, що містять 100-1000 мкг 

білка, доводять дистильованою водою до об’єму 400 мкл. Контролем є 
пробірка, що містить всі реактиви, окрім білка (вносять 400 мкл води), з 
якою проводять такі ж операції, як з дослідними пробами. Для кожної 
проби роблять мінімум дві паралельні. 

Приклад розрахунку об’ємів розчину білка, що вносять у проби: 

№ проб Об’єм 
білка, мкл 

Об’єм води, мкл 
(до 400 мкл) 

Сбілка, 
мкг/мл 

Е750 

1, 2 40 360 100  

3, 4 ... ... ...  

5, 6 ... ... ...  

контроль - 400 -  

 
Вихідна концентрація білка в розчині становить 2,5 мг/мл. Необхідно 

створити концентрацію 100 мкг/мл: 
2500 мкг – в 1000 мкл 

х = 40 мкл 
100 мкг – в х мкл 

 Отже, в пробу треба внести 40 мкл білка. 
2. У пробірки додають 2 мл реактиву 3 та інкубують їх упродовж 20 хв 

при кімнатній температурі.  
3. У пробірки додають 200 мкл реактиву Фоліна, їх уміст 

перемішують й інкубують протягом 30–40 хв за кімнатної температурі. 
Слід враховувати, що реактив Фоліна важчий за отриману суміш, і 
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може опускатися на дно, тому при додаванні його вміст пробірок слід 
перемішувати. 

4. Вимірюють величину оптичної густини розчину за довжини хвилі 
750 нм на спектрофотометрі чи на фотоелектроколориметрі, 
використовуючи відповідний світлофільтр, проти контролю.  

Будують калібрувальний графік, відкладаючи по вісі абсцис 
значення концентрації білка в пробі (мкг/мл), а по вісі ординат – 
величину оптичної густини розчину за довжини хвилі 750 нм (Е750).  
 
Визначення концентрації білка в дослідних пробах при визначенні 

активності маркерних ферментів. 
1. У пробірки вносять 20 мкл білкового препарату, доводять об’єм 

дистильованої водою до 400 мкл. 
Об’єм білка, який необхідно внести в пробу при визначенні активності 

маркерних ферментів біомембран (див. тема 4), розраховують таким 
чином. Наприклад, вміст білка, визначений за методом Лоурі становить 
500 мкг, тоді в проби треба внести 50 мкг білка. Отже: 

500 мкг – в 1000 мкл 
х = 100 мк

л 

– об’єм розчину білка, 
який треба внести в 

пробу 
50 мкг – в х мкл 

2. Далі проводять всі ті ж операції, як і при побудові калібрувального 
графіку (див. етапи 2-4). 

3.  Концентрацію білка в пробі визначають, використовуючи 
калібрувальний графік, за відповідним значенням оптичної густини (Е750). 
Для цього необхідно з’єднати горизонтальною лінією отримане для даного 
білка значення оптичної густини на вісі ординат з калібрувальною кривою і 
з точки перетину останнього на вісь абсцис опустити перпендикуляр. 
Точка перетину останнього з віссю асбцис вкаже вміст білка в мікрограмах 
у пробі. 

Концентрацію білка в пробі можна також визначити, використовуючи 
калібрувальний коефіцієнт (К), який вираховують за допомогою 
калібрувального графіку за формулою: 

 Е750 ( в абсолютних величинах для певної концентрації) 

Сбілка (значення концентрації) 
К = 

             (1) 
де Е750 – оптична густина розчину за довжини хвилі 750 нм, сбілка – 

концентрацію білка в пробі (мкг/мл), яка визначена за калібрувальним 
графіком і відповідає даному значенню Е750. 

Наприклад: К = 
25

9,0
 = 0,036.  
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4.3. Визначення кількості неорганічного фосфору за методом 
Фіске-Суббароу 

 
Методи визначення активності деяких маркерних ферментів 

біомембран (Na+,K
+
-АТФази, Mg

2+
-залежної Ca

2+
-АТФази, Н

+
,К

+
-АТФази, 5-

нуклеотидази, тощо) базуються на вимірянні кількості неорганічного 
фосфору (Рн), який утворюється в результаті ензиматичної реакції 

гідролізу АТФ чи АМФ (для 5-нуклеотидази). Метод Фіске-Суббароу 
полягає у колориметричному визначенні кількості Рн у розчині.  

Для проведення реакції виявлення неорганічного фосфору 
використовують молібденову кислоту, котра при взаємодії з фосфорною 
кислотою утворює комплексну сполуку, відновлення якої супроводжується 
виникненням синього кольору розчину. З використанням розчину KH2PO4 
будують калібрувальний графік, за яким визначають концентрацію 
неорганічного фосфору в пробі. 

Матеріали. 
Реакційна суміш, отримана при визначенні активності маркерних 

ферментів біомембран (див. тема 4).  
Реактиви. 
1. Реактив 1: 10 %-а аскорбінова кислота (готують безпосередньо 

перед дослідом); 
2. Реактив 2: 0,42 %-й розчин молібдату амонію в 1 н сірчаній 

кислоті; 
3. Реактив 3, що містить 1 мл реактиву 1 і 6 мл реактиву 2; 
4. Розчин KH2PO4, що містить 30 мкг/мл. 
Обладнання. 
Мірні циліндри на 50 і 100 мл, колби з пробками (для зберігання 

приготованих реактивів), мірна колба на 100 мл (для приготування розчину 
сірчаної кислоти), скляна лійка, скляні пробірки об’ємом 10 мл, скляні 
градуйовані піпетки об’ємом 1, 5 і 10 мл, дозатори, мікропіпетки з 
фіксованим об’ємом 500 мкл і 1 мл, мікропіпетки зі змінним об’ємом 
200 мкл, спектрофотометр чи фотоелектроколориметр, кювети, водяна 
баня чи термостат, паперові фільтри, маркер. 

Хід роботи.  
Побудова калібрувального графіку. 
1. Приготування розчинів, який містять неорганічний фосфор (Рн): 
а) зважують 3 мг KH2PO4 і розчинять у 100 мл дистильованої води 

(концентрація 30 мкг/мл); 
б) у пробірки наливають розчин KH2PO4 таким чином: 

Об’єм розчину 
KH2PO4, мкл 

Об’єм води, мкл 
(до 900 мкл) 

СРн, мкг/мл 

150 750 4,5 

300 600 9 

500 400 15 

700 200 21 

900 - 30 



 29 

- (контроль) 900 - 

 Для кожної проби роблять мінімум дві паралельні. 
 
2. До пробірок додають 2,1 мл реактиву 3 та інкубують їх на водяній 

бані чи в термостаті за температури 37С упродовж 30 хв для розвитку 
забарвлення. 

3. Вимірюють величину оптичної густини розчину за довжини хвилі 
820 нм на спектрофотометрі чи фотоелектроколориметрі проти контролю, 
що містить воду замість розчину KH2PO4 та реактив 3. 

4. Будують калібрувальний графік залежності Е820 від концентрації 
Рн (мкг/мл). 

 
Для визначення активності ферменту (див. розділи в темі 4) 

застосовують калібрувальний коефіцієнт (К), який розраховують за 
допомогою калібрувального графіку за формулою:  

Pнc

E
K 820 ,                             (2) 

де Е820 – оптична густина розчину за довжини хвилі 820 нм, сРн – 
концентрація неорганічного фосфору (мкг/мл), яка визначена за 
калібрувальним графіком і відповідає даному значенню Е820. 

Наприклад: К = 
25

9,0
 = 0,036. 

 
Визначення кількості неорганічного фосфору в дослідних пробах. 
Для виміряння кількості неорганічного фосфору (Рн) при визначенні 

активності маркерних ферментів біомембран, зокрема Na
+
,K

+
-АТФази, 

Ca
2+

,Mg
2+

-АТФази та 5'-нуклеотидази (див. тема 4) у пробірку вносять: 
- 0,9 мл реакційної суміші (джерело Рн); 
- 2,1 мл реактиву 3. 

Інкубують 30 хв за температури 37С і визначають оптичну густину за 
довжини хвилі 820 нм. 

 
 

4.4. Визначення активності Мg
2+

-залежної Са
2+

-ATФази 
 
Mg

2+
-залежна Ca

2+
-АТФаза є маркерним ферментом плазматичних 

мембран, що здійснює транспорт іонів Са
2+

 проти градієнту їх концентрації 
з клітини у міжклітинний простір, використовуючи енергію гідролізу АТФ. 
Як для прямої, так і для зворотної реакції є необхідними іони Mg

2+
. У 

прямій Са
2+

,Мg
2+

-АТФазній реакції магній бере участь у вигляді хелатного 
комплексу Mg

2+
-ATФ

2-
, що є ―істинним‖ субстратом реакції, або як ефектор, 

який безпосередньо зв’язується з білком. Транспорт Са
2+

 крізь 
плазматичну мембрану за участю Са

2+-
ATФази здійснюється за рахунок 

гідролізу АТФ: 1 молекула якого витрачається на видалення одного іону 
Са

2+
. Са

2+-
ATФаза з високою спорідненістю зв’язується з Са

2+
 (Km 100-



 30 

200 нМ). Він є ефективним, коли внутрішньоклітинна концентрація цих 
іонів є дуже низькою і тому бере участь у забезпеченні нормального рівню 
Са

2+
 у клітині. Оскільки Са

2+
 є вторинним посередником, його рівень 

повинен бути дуже низьким для запобігання порушень у сигнальній 
трансдукції.  

Визначити активність Мg
2+

-залежної Са
2+

-ATФази плазматичної 
мембрани можна за кількістю неорганічного фосфору, котрий 
вивільнюється під час реакції ферментативного гідролізу АТФ. Для 
інгібування активності цього ферменту використовуються ванадат натрію, 
який є його потужним інгібітором. 

Для визначення активності Ca
2+

,Mg
2+

-АТФази використовується 
ванадат натрію, що є інгібітором Ca

2+
-АТФази. Паралельно проводять 

реакцію без інгібітору та реакцію за його присутності (інкубують проби з 
ванадатом натрію). Від отриманих значень загальної АТФазної активності 
віднімають значення активності за присутності інгібітору [Древаль, 1990].  

Матеріали. 
Мембранний препарат (отримання див. у темі 3). 
Реактиви. 
1. Інкубаційне середовище: 50 мМ трис-НСl, рН 7,6, 100 мМ КСl, 5 мМ 

NaN3, 0,1 мМ МgCl2, 50 мкМ СаCl2 (додають при визначенні загальної 
АТФазної активності); 10 мМ ЕГТА (додають при визначенні активності 
Mg

2+
-АТФази);* 

Примітка. * - всі компоненти інкубаційного середовища готують окремо 
в 10 разів більшій концентрації і вносять у проби в об’ємі 100 мкл 
(аналогічно 4.1). 

2. 10 мМ розчин ванадату натрію (Na3VO4); 
3. розчин АТФ (3 мг на 10 мл Н2О) - готують перед використанням; 
4. 10 %-а ТХО. 
Обладнання. 
Скляні центрифужні пробірки об’ємом 10 мл (для проведення 

ферментативної реакції), хімічні пробірки об’ємом 10 мл (для визначення 
кількості неорганічного фосфору), колби з пробками (для зберігання 
приготованих реактивів), скляні градуйовані піпетки об’ємом 1 мл і 5 мл, 
дозатори, мікропіпетки з фіксованим об’ємом 100 мкл, 500 мкл і 1 мл, 
мікропіпетки із змінним об’ємом 200 мкл, водяна баня чи термостат, рН-
метр, спектрофотометр чи фотоелектроколориметр, кювети, центрифуга 
рефрижераторна з бакет-ротором, паперові фільтри, маркер, лід (зразки 
мембранних препаратів повинні знаходитись на льодяній бані). 

Хід роботи. 
Об’єм реакційної суміші становить 1 мл. Реакцію проводять у скляних 

центрифужних пробірках об’ємом 10 мл, нумеруючи їх за такою схемою: 
 

Мембранн
а фракція 

№ пробірок 

-V +V 

............... 1, 2 3, 4 

............... 5, 6 7, 8 
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............... 9, 10 11, 12 

 «+ ванадат» – проби, до яких додають ванадат натрію; «- ванадат» – 
проби, до яких не додають ванадат натрію. Для кожної проби роблять 
мінімум дві паралельні (наприклад, № 1 і 2, № 3 і 4). 

 
1. Загальну АТФазну активність (без інгібітору, «-ванадат») 

визначають в інкубаційному середовищі, що не містить ЕГТА, проте 
містить 50 мкМ СаCl2. Інкубаційне середовище для визначення активності 
Mg

2+
-АТФази (з інгібітором, «+ ванадат») не містить СаCl2, а натомність 

містить 10 мМ ЕГТА. Відповідно створюють два ряди дослідних проб: які 
не містять ванадату натрію – ряд „загальна АТФазна активність„ або («– 
ванадат») (наприклад, проби № 1 і 2, 5 і 6, 9 і 10) і які містять 1,4 мМ 
ванадат натрію – ряд „Mg

2+
-АТФазна активність‖ або («+ ванадат») 

(наприклад, проби № 3 і 4, 7 і 8, 11 і 12). 
В усі дослідні проби паралельно вносять відповідні компоненти 

інкубаційного середовища (кожен по 100 мкл). У контрольні проби (мінімум 
дві) вносять по 1 мл інкубаційного середовища, з контролем проводять всі 
ті ж операції, що й із дослідними пробами. 

Реагенти вносять за схемою: 

Реагенти 

Проби 

- ванадат 
 

+ ванадат 
 

Заг. АТФазна 
акт-ть 

Mg
2+

-АТФазна 
акт-ть 

Інкубаційне середовище   

- 500 мМ трис-HCl, рН 7,6 100 мкл 100 мкл 

- 1 М КСl 100 мкл 100 мкл 

- 50 мМ NaN3 100 мкл 100 мкл 

- 1 мМ МgCl2 100 мкл 100 мкл 

- 500 мкМ СаCl2 100 мкл - 

- 100 мМ ЕГТА - 100 мкл 

   

Білок мембранного препарату (50 
мкг)* 

... ... 

   

10 мМ ванадат натрію - 100 мкл 

   

Н2О (до 1 мл)** 400 мкл – Vбілка 300 мкл – Vбілка 

   

АТФ (3 мг на 10 мл Н2О) 100 мкл 100 мкл 

Загальний об’єм: 1000 мкл 1000 мкл 

Примітка. * - концентрацію білка в мембранному препараті та об’єм 
розчину білка, який вносять у проби, визначають за методом Лоурі (див. 
пункт 4.2.3).  

** - об’єм води, який необхідно додати в пробу до її загального об’єму 



 32 

1 мл, визначають з урахуванням внесеного об’єму розчину білка (див. 
пункт 4.2.2). 

 
2. В усі дослідні проби вносять білок мембранного препарату у 

кількості 50 мкг (див. примітка вище). 
3. До дослідних проб «+ ванадат» (наприклад, № 3 і 4, 7 і 8, 11 і 12) 

додають 100 мкл 10 мМ розчину Na3VO4 (інгібітор). 
4. До всіх дослідних проб додають воду до об’єму 1 мл (див. примітка 

вище): 
400 мкл Н2О – Vр-ну білка (до проб «– ванадат»); 
300 мкл Н2О – Vр-ну білка (до проб «+ ванадат»). 
5. Усі (дослідні й контрольні) проби ставлять на водяну баню або в 

термостат і преінкубують упродовж 5 хв для створення температури 37 
0
С. 

6. Ініціюють реакцію: до всіх дослідних проб, дотримуючись 
послідовності, додають по 100 мкл розчину АТФ (субстрат), який готують 
перед використанням (3 мг на 10 мл Н2О). 

7. Проводять реакцію, інкубуючи всі (дослідні й контрольні) проби на 

водяній бані чи в термостаті упродовж 30 хв за температури 37С. 
8. Зупиняють реакцію, додаючи до всіх (дослідних і контрольних) 

проб по 1 мл холодної 10 %-ї ТХО. 
9. Осаджують білок, центрифугуючи всі (дослідні й контрольні) проби 

за швидкості 3000 об./хв упродовж 5–10 хв. 
10. В надосадовій рідині визначають вміст неорганічного фосфору за 

методом Фіске-Суббароу (як описано в пункті 4.2.4): у пробірки вносять по 
0,9 мл надосадової рідини, додають 2,1 мл реактиву 3 та інкубують 

упродовж 30 хв за температури 37С. 

11. Вимірюють оптичну густину (Е) на спектрофотометрі за довжини 
хвилі 820 нм проти контрольної проби, що не містить білка. 

Активність Мg
2+

-залежної Са
2+

-ATФази виражають як кількість 
неорганічного фосфору, відщепленого від субстрату (АТФ), за 1 хв на 1 мг 
білка мембранного препарату. Розрахунок активності ферменту проводять 
за формулою: 

А = 
tjК

E
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10001000
= 

 білкамгхв

нмольРн


,                    (4) 

де Е – зміна оптичної густини; 1000 – перерахунок на мг білка; К – 
калібрувальний коефіцієнт; 31 – молекулярна маса фосфору; j – кількість 
білка в пробі (50 – 100 мкг); 1000 – перерахунок на нмоль Рн; t – час 
інкубації, хв. 

Калібрувальний коефіцієнт (К) розраховують за калібрувальним 
графіком для визначення Рн за методом Фіске-Суббароу (див. пункт 4.2.4). 

Активність Мg
2+

-залежної Са
2+

-ATФази виражають як різницю між 
загальною АТФазною активністю (Азаг.) і Mg

2+
-залежною АТФазною 

активністю (швидкість гідролізу АТФ у середовищі без кальцію з 
додаванням 1,4 мМ Na3VO4) (Аванадат): 

А = Азаг. – Аванадат. 

Наприклад: Е1 для загальної Са
2+

-ATФазної активності дорівнює 
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0,520, Е2 для Мg
2+

-залежної ATФазної активності (за присутності 
ванадату) – 0,390, К=0,036, j=50 мкг, t=30 хв. 

А = 
 

305031036,0

10621



 EE
 = 

3050310360

10130 6





,

,
 = 77,7 

 білкамгхв

нмольРн


. 

 
 

4.5. Метод визначення активності 5-нуклеотидази 

 

5-нуклеотидаза (5-АМФаза, К.Ф. 3.1.3.5) є маркерним ферментом 
плазматичної мембрани, хоча її активність також може бути виявлена в 

мембранах ендоплазматичного ретикулуму. 5-нуклеотидаза каталізує 

гідроліз складноефірного зв’язку між залишком неорганічного фосфату і 5-
ОН-групою рибози або дезоксирибози нуклеозидмонофосфатів. Активний 
центр ферменту розташований на зовнішній поверхні мембрани.  

Цей фермент широко використовується для оцінки чистоти 

мембранних фракцій. Активність 5-нуклеотидази визначають за кількістю 
неорганічного фосфору, звільненого в результаті гідролізу АМФ, для чого 
використовують метод Фіске-Суббароу. 
 

Матеріали. 
Мембранний препарат (отримання див. у темі 3). 
Реактиви.  
1. Інкубаційне середовище: 50 мМ трис-НСl, 1 мМ MgCl2, 4 мМ АМФ;* 
Примітка. * - всі компоненти інкубаційного середовища розчиняють в 

одній ємкості, потім його додають в пробірки в об’ємі 0,9 мл. 
2. 10 %-а ТХО. 
Обладнання. 
Скляні центрифужні пробірки об’ємом 10 мл (для проведення 

ферментативної реакції), хімічні пробірки об’ємом 10 мл (для визначення 
кількості неорганічного фосфору), колби з пробками (для зберігання 
приготованих реактивів), скляні градуйовані піпетки об’ємом 1 мл і 5 мл, 
дозатори, мікропіпетки з фіксованим об’ємом 100 мкл, 500 мкл і 1 мл, 
мікропіпетки із змінним об’ємом 200 мкл, водяна баня чи термостат, рН-
метр, спектрофотометр чи фотоелектроколориметр, кювети, центрифуга 
рефрижераторна з бакет-ротором, паперові фільтри, маркер, лід (зразки 
мембранних препаратів повинні знаходитись на льодяній бані). 

Хід роботи. 
Об’єм реакційної суміші становить 1 мл. Реакцію проводять у скляних 

центрифужних пробірках об’ємом 10 мл.  
1. В усі дослідні проби вносять по 0,9 мл інкубаційного середовища, у 

контрольні проби – по 1 мл інкубаційного середовища. З контролем 
проводять всі ті ж операції, що й із дослідними пробами. Для кожної проби 
роблять мінімум дві паралельні.  
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Реагенти вносять за схемою: 

Реагенти Дослідні 
проби 

Інкубаційне середовище 
(50 мМ трис-НСl, 1 мМ MgCl2, 4 мМ 
АМФ) 

900 мкл 

  

Білок мембранного препарату 
(наприклад, розчин 500-1000 мкг/мл)* 

100 мкл* 

Загальний об’єм: 1000 мкл 

Примітка. * - концентрацію білка в мембранному препараті та об’єм 
розчину білка, який вносять у проби, визначають за методом Лоурі (див. 
пункт 4.2.3). 
 

2. Усі (дослідні й контрольні) проби ставлять на водяну баню чи в 

термостат і преінкубують упродовж 5 хв для створення температури 37С. 
3. Ініціюють реакцію: до всіх дослідних проб, дотримуючись 

послідовності, додають білок мембранного препарату в кількості 50 мкг 
(наприклад, по 0,1 мл з розчину з вихідною концентрацією 500-
1000 мкг/мл) (див. примітка вище). 

4. Проводять реакцію, інкубуючи всі (дослідні й контрольні) проби на 

водяній бані чи в термостаті упродовж 15 хв за температури 37С. 
5. Зупиняють реакцію, додаючи до всіх (дослідних і контрольних) 

проб по 1 мл холодної 10 %-ї ТХО. 
6. Осаджують білок, центрифугуючи всі (дослідні й контрольні) проби 

за швидкості 3000 об./хв упродовж 5–10 хв. 
7. В надосадовій рідині визначають вміст неорганічного фосфору за 

методом Фіске-Суббароу (як описано в пункт 4.2.4), аналогічно пункт 4.2.2: 
у пробірки вносять по 0,9 мл надосадової рідини, додають 2,1 мл 

реактиву 3, інкубують упродовж 30 хв за температури 37С. 

8. Вимірюють оптичну густину (Е) на спектрофотометрі за довжини 
хвилі 820 нм проти контрольної проби, що не містить білка.  

Активність 5-нуклеотидази виражають як кількість неорганічного 
фосфору, який утворюється при гідролізі АМФ за одиницю часу, і 
виражають у нмолях Рн за 1 хв на 1 мг білка. 

Наприклад: Е1=0,230; Е2=0,135 ; К=0,036; j=50 мкг; t=15 хв. 

А = 
 

1550310360

106
21





,

EE
 = 

1550310360

100010000950





,

,
 = 113,5 

 білкамгхв

нмольРн


 

 
 

4.7. Визначення активності лужної і кислої фосфатаз за 
Боданським 

 
Лужна фосфатаза (лужна фосфогідролаза моноефірів ортофосфорної 



 35 

кислоти, n-нітрофенілфосфатаза, К.Ф. 3.1.3.1). Вона є мембранозв’язаним 
ферментом, що знаходиться на зовнішньому боці плазматичної мембраниі 
гідролізує нуклеозидмонофосфати за високих рН (8-10).  

Лужна фосфатаза належить до маркерних ферментів плазматичних 
мембран. Її активність можна визначити декількома методами, наприклад, 
за n-нітрофенолом, який відщеплюється від субстрату n-
нітрофенілфосфату, а також за неорганічним фосфатом.  

Активність фосфатази можна також визначити за кількістю 

неорганічного фосфору, котрий звільнюється при гідролізі -
гліцерофосфату натрію. Метод був розроблений для визначення 
активності ферменту у сироватці крові, проте є придатним і для роботи з 
мембранним препаратом як джерелом ферменту. Для лужної фосфатази 
визначення проводять у буферному середовищі при рН 8,4– 0,0, а для 
кислої – при рН 4,5–5,0.  

Матеріали. 
Мембранний препарат (отримання див. у темі 3). 
Реактиви. 
1. Гліцерофосфатний буфер. Готують вихідний розчин β-

гліцерофосфату (1 г β-гліцерофосфату натрію, 0,85 г барбітуровокислого 

натрію (медіналу). З нього готують лужний розчин -гліцерофосфату, 

рН 8,6 (50 мл вихідного розчину -гліцерофосфату, 2,8 мл 0,1 н. NaOH) та 

кислий розчин β-гліцерофосфату, рН 5,0 (50 мл вихідного розчину -
гліцерофосфату, 5 мл 1 н. оцтової кислоти); 

2. 5 %-й молібденовий розчин (5,0 г молібденовокислий амоній в 
1,25 н. H2SO4); 

3. 1 %-й розчин аскорбінової кислоти (приготований на 0,1 н. HCl 
перед роботою); 

4. 10%-а ТХО; 
5. стандартний розчин КН2РО4 (0,01 мг/мл). 

Обладнання. 
Скляні центрифужні пробірки об’ємом 10 мл (для проведення 

ферментативної) реакції), хімічні пробірки об’ємом 10 мл (для визначення 
неорганічного фосфору), мірні колби об’ємом 100 мл (для приготування 
реактивів), колби з пробками (для зберігання приготованих реактивів), 
скляні градуйовані піпетки об’ємом 1, 5 і 10 мл, дозатори, мікропіпетки з 
фіксованим об’ємом 200 мкл, водяна баня чи термостат, рН-метр, 
спектрофотометр чи фотоелектроколориметр, кювети, центрифуга 
рефрижераторна з бакет-ротором, паперові фільтри, маркер, лід (зразки 
мембранних препаратів повинні знаходитись на льодяній бані). 

Хід роботи.  
Реакцію проводять у скляних центрифужних пробірках об’ємом 10 мл. 

Для кожного досліджуваного зразка мембранного препарату 
використовують дві пробірки: пробірка І – для сумарного визначення 
неорганічного фосфору Рн (проба), пробірка ІІ — контроль на 
аутофосфатазну активність. Пробірка ІІІ є оптичним контролем (на 
поглинання реактивів) для всіх проб. Пробірки нумерують за такою 



 36 

схемою: 

Мембранна 
фракція 

№ пробірок 

І 
 

ІІ 
 

ІІІ 

Сумарний Рн 
Аутофосфатазн

а активність 
Оптичний 
контроль 

...................
....... 

І-1, І-2 ІІ-3, ІІ-4 ІІІ 

...................
....... 

І-5, І-6 ІІ-7, ІІ-8 -«- 

...................
....... 

І-9, І-10 ІІ-11, ІІ-12 -«- 

 
1. У кожну пробірку вносять реагенти, наведені в таблиці: 

Реагенти, мл 

Проби 

І ІІ ІІІ 

Гліцерофосфатний буфер, рН 8,6 або 
5,0 

5,0 5,0 5,0 

Білок мембранного препарату* 0,5 0,5 - 

Н2О - - 0,5 

* - концентрацію білка в мембранному препараті та об’єм розчину 
білка, який вносять у проби, визначають за методом Лоурі (див. 4.2.3). 

 
2. Пробірки І і ІІІ інкубують на водяній бані чи в термостаті упродовж 

1 год за температури 37С. 
3. В усі пробірки (І, ІІ і ІІІ) додають 4,5 мл 10%-ї ТХО. 
4. Всі пробірки (І, ІІ і ІІІ) центрифугують за швидкості 1500 об./хв 

упродовж 5 хв. 
5. У чисті пробірки вносять по 5 мл надосадової рідини з відповідних 

пробірок (І, ІІ і ІІІ), потім додають до них по 1,0 мл молібденового розчину 
та по 1 мл 1%-го розчину аскорбінової кислоти. 

6. Всі пробірки (І, ІІ і ІІІ) інкубують упродовж 20 хв за кімнатної 
температури, при цьому з’являється забарвлення. 

7. Вимірюють оптичну густину на спектрофотометрі або 
фотоелектроколориметрі за довжини хвилі 630-690 нм і червоному 
світлофільтрі з товщиною шару 1 см проти контролю. Контрольна пробірка 
містить ті ж реагенти, що й дослідна, але замість центрифугату вносять 2,5 
мл 10%-ї ТХО і 2,5 мл дистильованої води. 

Розрахунок активності фосфатази проводять за калібрувальним 
графіком. Для цього з величини оптичної густини (Е1) пробірки І (сумарний 
фосфор) віднімають величину оптичної густини (Е2) пробірки ІІ 
(неорганічний фосфор): 
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Е = Е1 – Е2. 

Використовуючи значення Е, за калібрувальним графіком знаходять 
вміст фосфору, що звільнився. 

 
Побудова калібрувального графіку. 
Використовують стандартний розчин КН2РО4 з концентрацією 

0,01 мг/мл. 
1. У пробірки додають такі розчини: 

№ 
проб 

Стандарт-
ний р-н 
КН2РО4, 

мл 

Р-н ТХО, 
мл 

Молібде-
новий 
р-н, мл 

Р-н 
аскорбіново

ї кислоти, 
мл 

Н2О, 
мл 

Вміст Рн в 
пробі, мг 

1. 0,5 2,5 1,0 1,0 3,0 0,005 

2. 1,0 2,5 1,0 1,0 2,5 0,010 

3. 1,5 2,5 1,0 1,0 2,0 0,015 

4. 2,0 2,5 1,0 1,0 1.5 0,020 

5. 3,0 2,5 1,0 1,0 0,5 0,030 

6. 4,0 2,5 1,0 1,0 0,0 0,040 

 
2. Пробірки інкубують на водяній бані чи в термостаті упродовж 20 хв 

за кімнатної температури і вимірюють оптичну густину за довжини хвилі 
630-690 нм з червоним світлофільтром, проти контролю на реактиви. 

3. Будують калібрувальний графік, відкладаючи по вісі абсцис вміст 
фосфору (мг), а по вісі ординат – значення оптичної густини. 

 
Розрахунок активності фосфатази. 
Активність фосфатази виражають як кількість неорганічного фосфору 

(мкг), звільненого за 1 хв на 1 мг білка мембранного препарату, і 
вираховують за формулою: 

А = 
tjК

E



 1000
= 

 білкамгхв

мкмольРн


,                    (6) 

де – Е – зміна оптичної густини (Е = Е1 – Е2); 1000 – перерахунок на 
мг білка; К – калібрувальний коефіцієнт; j – кількість білка в пробі (мкг); t – 
час інкубації (хв). 

Калібрувальний коефіцієнт (К) розраховують за калібрувальним 
графіком за формулою :  

Рнc

E
K 680 ,                                     (7) 

де Е680 – оптична густина розчину за довжини хвилі 680 нм, сРн – вміст 
неорганічного фосфору (мкг), який визначений за калібрувальним 
графіком і відповідає даному значенню Е680. 
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Активність фосфатази також виражається кількісно в міліграмах 

неорганічного фосфору, що утворюється в результаті дії фосфатази, яка 
міститься в 100 мл ферментного препарату або сироватки крові (одиниці 
Боданського – BE). Розраховують число міліграмів неорганічного 
фосфору, що містяться в пробірках І (Р1), і ІІ (Р2).  

Від кількості фосфору в пробірці І (Р1) віднімають кількість фосфору в 
пробірці ІІ (Р2), отримуючи кількість фосфору, що звільнилась у результаті 
дії фосфатази, яка міститься в 0,5 мл ферментного препарату або 
сироватки крові. У результаті дії фосфатази, яка міститься в 100 мл 
сироватки, фосфору звільнилося б у 200 разів більше. Якщо Р1 і P2 — 
кількості визначеного фосфору, то активність фосфатази дорівнює (P1 -
 Ρ2)·200 (в одиницях Боданського – BE). 

Визначення кислої фосфатази відрізняється лише тим, що його 
проводять у кислому середовищі, тому що рН-оптимум цього ферменту 
становить близько 4,95. Активність ферменту розраховують так само, як і 
для лужної фосфатази. 

 
 

4.8. Визначення активності сукцинатдегідрогенази мітохондрій 
 

Сукцинатдегідрогеназа (К.Ф. 1.3.99.1) є маркерним ферментом 
внутрішньої мітохондріальної мембрани, міцно зв’язаним з ліпідним 
бішаром за допомогою контакту з якірними білками. Коферментом 
сукцинатдегідрогенази ковалентно зв'язаний флавінаденіндинуклеотид 
(ФАД). Цей кофермент діє як акцептор водню в такій реакції: 

 

сукцинат + Е–ФАД  фумарат + Е–ФАДН2. 
 

 

ФАД∙Н2 
COOH

CH2

CH2

COOH

ФАД 
COOH

CH

CH

COOH

бурштинова 
кислота 

фумарова 
кислота 

 
Сукцинатдегідрогеназа є маркерним ферментом внутрішньої мембрани 

мітоходрій, за її активністю ідентифікують чистоту отриманого 
мембранного препарату під час фракціонуванння клітин і клітинних 
органел.  

Визначення активності сукцинатдегідрогенази базується на реакції 
відновлення трьохвалентного заліза до двовалентного, як акцептор (А) 
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використовується фериціанід калію (червона кров’яна сіль): 

янтарна кислота + А  фумарова кислота + АН2, 

де А – [K3Fe(CN)6], АН2 – [K4Fe(CN)6]. 
Як акцептори можуть використовуватися різні речовини, наприклад, 

2,6-дихлорфеноліндофенол, цитохром с. 
Матеріали. 
Мембранний препарат або суспензія мітохондрій (отримання див. у 

темі 3). 
Реактиви. 

1. СТМК-буфер, рН 7,4: 0,25 М сахароза, 10 мМ трис-НCl, 25 мМ КCl, 
3 мМ MgCl2. При визначенні активності сукцинатдегідрогенази зразки 
мембранних фракцій мають знаходитися в цьому буфері, незважаючи 
на те, в яких буферних середовищах вони були виділені (див. 3.2). 

2. Розчини для приготування інкубаційного середовища: 0,1 М фосфатний 
буфер (0,1 М КН2РО4), рН 7,8, 0,1 М янтарна кислота, рН 7,8, 150 мМ 
NaN3, 25 мМ ЕДТА, рН 7,8;* 

Примітка. * - компоненти інкубаційного середовища готують окремо й 
додають у проби, як зазначено на схемі нижче. 

3. 20 %-а ТХО; 
4. 25 мМ фериціанід калію [K3(Fe(CN)6]. 

Обладнання.  
Див. аналогічно такому в 4.2.2. 
Хід роботи. 
Для кожної досліджуваної фракції використовують по дві пробірки: 

перша – дослідна проба, друга – контрольна проба. Реакцію проводять у 
скляних центрифужних пробірках об’ємом 10 мл, нумеруючи їх за такою 
схемою: 

 

Мембранн
а фракція 

№ пробірок 

Дослідна 
проба 

Контрольна 
проба 

............... 1, 2 3, 4 

............... 5, 6 7, 8 

............... 9, 10 11, 12 

Для кожної проби роблять мінімум дві паралельні (наприклад, № 1 і 
№ 2, № 3 і № 4). 

 
1. В усі проби (дослідні й контрольні) вносять компоненти 

інкубаційного середовища (загальний об’єм 1,4 мл): 1 мл 0,1 М 
фосфатного буферу, рН 7,8, 0,1 мл 0,1 М янтарної кислоти, рН 7,8, 0,1 мл 
25 мМ ЕДТА, рН 7,8, 0,1 мл 150 мМ NaN3, 0,1 мл дистильованої води.  
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Реагенти вносять за схемою: 

Реагенти Дослідна 
проба 

Контрольна 
проба 

Інкубаційне середовище   

- 0,1 М KH2PO4, рН 7,8 1 мл 1 мл 

- 1 М янтарна кислота, рН 7,8 0,1 мл 0,1 мл 

- 25 мМ ЕДТА, рН 7,8 0,1 мл 0,1 мл 

- 150 мМ NaN3 0,1 мл 0,1 мл 

- Н2О 0,1 мл 0,1 мл 

   

20 %-а ТХО - 2 мл 

   

Білок мембранного 
препарату (або суспензія 
мітохондрій)* 

0,5 мл 0,5 мл 

   

25 мМ [K3(Fe(CN)6] 0,1 мл 0,1 мл 

   

Загальний об’єм: 2 мл 4 мл 

Примітка. * - концентрацію білка в мембранному препараті та об’єм 
розчину білка, який вносять у проби, визначають за методом Лоурі (див. 
4.2.3). 

 
2. В усі проби (дослідні й контрольні) додають по 0,5 мл білка 

мембранного препарату (або суспензії мітохондрій). У контрольні проби 
перед внесенням білка додають по 2 мл 20 %-ї ТХО. 

3. Всі (дослідні й контрольні) проби інкубують упродовж 5 хв у 

термостаті за температури 30С для інгібування цитохромоксидази. 
4. Ініціюють реакцію: до всіх (дослідних і контрольних) проб додають 

по 0,1 мл 25 мМ [K3Fe(CN)6].  
5. Проводять реакцію, інкубуючи всі (дослідні й контрольні) проби в 

термостаті упродовж 15 хв за температури 30С.  
6. Зупиняють реакцію, додаючи до дослідних проб по 2 мл 20 %-ї 

ТХО і поміщаючи всі проби на льодяну баню. Загальний об’єм проб 
становить 4 мл. 

7. Осаджують білок, центрифугуючи всі (дослідні й контрольні) проби 
за швидкості 2000 об./хв упродовж 15 хв. 

8. Вимірюють оптичну густину надосадової рідини на 
спектрофотометрі за довжини хвилі 420 нм. Оптичним контролем є суміш 
20 %-ї ТХО і 0,1 М фосфатного буферу у співвідношенні 1:1. 

 
Побудова калібрувального графіку. 
Для розрахунку активності сукцинатдегідрогенази будують 

калібрувальну криву за вмістом фериціаніду калію (від 100 до 1000 мкг). 
Для цього проводять всі вищевказані операції, використовуючи як джерело 
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ферменту суспензію мітохондрій. Калібрувальний графік будують, 
відкладаючи по вісі абсцис вміст [K3Fe(CN)6] у мікрограмах, а по вісі 
ординат – значення оптичної густини. 

За отриманим калібрувальним графіком визначають кількість 
фериціаніду калію в пробах. Для цього знаходять величину зміни оптичної 

густини (Е) за формулою: 

Е = Ек – Епр, де 

Е – зміна оптичної густини, Ек – оптична густина контрольної проби, 
Епр – оптична густина дослідної проби. 

З точки на калібрувальній кривій, яка відповідає отриманому значенню 

Е, опускають перпендикуляр на вісь абсцис, отримуючи відповідне 
значення вмісту фериціаніду калію (m) у мікрограмах в пробі. 

 
Розрахунок активності сукцинатдегідрогенази. 
Активність сукцинатдегідрогенази виражають у наномолях сукцинату за 

1 хв на 1 мг білка: 

А = 1000  m / 2  М  а  t, 
де m – кількість відновленого фериціаніду калію в пробі, мкг; а – вміст 
білка в пробі, мг; 2 – коефіцієнт перерахунку (1 моль сукцинату відновлює 
2 моля фериціаніду); М – молекулярна маса фериціаніду калію; t – час 
інкубації, хв. 

Наприклад, активність сукцинатдегідрогенази в мітохондріях печінки 

дорівнює 10,1  0,9 нмоль сукцинату / (хв  мг білка), а в мітохондріях мозку 

– 6,5  0,1.  
 

Контрольні питання 
1. Перерахуйте критерії відбору маркерних ферментів. 
2. Яким чином за активністю маркерних ферментів визначають 

чистоту мембранного препарату? 
3. Поясніть, чому маркерні ферменти біомембран також називають 

векторними. 
4. Опишіть механізм інгібування Na

+
,K

+
-АТФази серцевим 

глікозидом оуабаїном. 
5. Яким чином додавання трихлороцтової кислоти зупиняє 

ферментативну реакцію гідролізу АТФ? 
6. Які зв’язки утворюються між атомом міді та атомом азоту в складі 

комплексної сполуки під час біуретової реакції? 
7. Вкажіть групи білкової молекули, з якими взаємодіють речовини в 

складі реактиву Фоліна? 
8. Яким чином використовують ванадат натрію для вимірення 

активності ферменту Са
2+

,Mg
2+

-АТФази? 
9. Яка сполука є джерелом неорганічного фосфату при визначенні 

активності лужної фосфатаз? 
10. Яким чином при визначенні активності лужної фосфатази за 

методом Боданського роблять контроль на аутофосфатазну 
активність? 
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11. З якою метою при визначенні активності сукцинатдегідрогенази У 
контрольні проби перед внесенням білка додають по 2 мл 20 %-ї 
ТХО. 
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