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2.7.34.	 КІЛЬКІСНЕ	ВИЗНАЧЕННЯ	ІНГІБІТОРА	
С1-ЕСТЕРАЗИ	ЛЮДИНИ

Кількість інгібітора С1-естерази людини у випробо-
вуваному препараті визначають шляхом порівняння 
його здатності інгібувати С1-естеразу із відповідною 
здатністю стандартного препарату, каліброваного в 
Міжнародних одиницях (МО). МО — активність, 
що міститься у зазначеній кількості міжнародного 
стандартного препарату концентрату інгібітора C1-
естерази плазми людини. Еквівалент МО міжна-
родного стандартного препарату встановлює Всес-
вітня організація охорони здоров’я. Різні кількості 
випробовуваного препарату змішують з надлишком 
C1-естерази та визначають залишкову активність 
С1-естерази за допомогою придатного хромоген-
ного субстрату.

Можуть використовуватися реактиви, що містяться 
в складі комерційних наборів або окремо. Методи-
ки та реактиви можуть відрізнятися в різних набо-
рах, тому необхідно точно дотримуватись інструкції 
фірми-виробника. Істотні вимоги методики наве-
дені нижче в прикладі кінетичного методу з вико-
ристанням планшета для мікротитрування.

Відновлюють препарат відповідно до зазначень на 
етикетці. Готують підхожу серію не менше трьох 
розведень випробовуваного та стандартного пре-
паратів, починаючи з концентрації 1 МО/мл інгі-
бітора С1-естерази із використанням придатного 
буферного розчину рН 7.4, що містить 9 г/л натрію 
хлориду Р та або 10 г/л альбуміну людини Р, або 10 г/л 
альбуміну бика Р. Усі розведення доводять до тем-
ператури 37 °С. 

У лунки планшета для мікротитрування додають 
придатну кількість одного з розведень випробо-
вуваного або стандартного розчинів, інкубують за 
температури 37 °С. У кожну лунку додають придат-
ну кількість розчину С1-естерази та інкубують за 
температури 37 °С протягом 5 хв. Додають підхожу 
кількість придатного специфічного хромогенно-
го субстрату, наприклад метоксикарбоніл-L-лізил 
(ε-бензилоксикарбоніл) -гліцил-L-аргінін-4-
нітроаніліду. Реєструють швидкість зміни оптич-
ної густини (ΔА/хв) за довжини хвилі 405 нм. У по-
зитивному контролі замість інгібітора С1-естерази 
використовують буферний розчин рН 7.4. Для пре-
паратів, які можуть проявляти протеолітичну ак-
тивність, випробування проводять використовуючи 
придатну холосту пробу, що складається з випробо-
вуваного препарату, буферного розчину рН 7.4 та 
хромогенного субстрату.

Обчислюють кількість інгібітора С1-естерази, ви-
користовуючи звичайні методи статистичного ана-
лізу, наприклад модель відношення кутових коефі-
цієнтів (5.3).


